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                                                           คํานํา 
                    ในชวงท่ีผานมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรใหเปนผูที่มีความรูรอบดาน มิใช
เพียงรูลึกในงานดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดยีว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศ
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เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน จําเปนตองอาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
                    องคการบริหารสวนตําบลพิมาน จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบายและกลยุทธการบริหารงาน
ทรัพยากร บุคคลข้ึน เพ่ือสรางระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพเพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณธรรม 
สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพรอมรับใหทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับความคาดหวัง
ของรัฐบาล และการบริการประชาชนตามภารกิจ อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
รวมถึงภารกิจตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
นโยบายของรัฐและนโยบายผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางบรรลุเปาหมายตอไป 
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นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลพิมาน อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

1. ความเปนมา 
สภาพภูมิประเทศ 
           1.1 ที่ตั้ง    
                    องคการบริหารสวนตําบลพิมานตั้งอยูหมูที ่ 3  บานพิมาน  ตําบลพิมานอําเภอนาแก  จังหวัด 
นครพนมหางจากอําเภอนาแก  7 กิโลเมตร  หางจากจังหวัดนครพนม  70กิโลเมตร 
          1.2 เนื้อท่ี 
                   จํานวน   31,287  ไร  (50.06  ตารางกิโลเมตร)  เปนพ้ืนที่การเกษตร  15,371  ไร 
          1.3  ภูมิประเทศ    เปนที่ราบและภูเขา 
ทิศเหนือ ติดตอเขตตําบลนาคู อําเภอนาแก และตําบลทาลาด  อําเภอเรณูนคร 

ทิศใต             ติดตอเขตตําบลดงหลวง  อําเภอดงหลวง    จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก     ติดตอเขตตําบลสีชมพู  อําเภอนาแก 

ทิศตะวันตก      ติดตอเขตตําบลนาแก  อําเภอนาแก 

2.วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลพิมาน  

  “ปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ เปนท่ีเชื่อถือศรัทธา ของประชาชน” 

  ทันสมัย (M : Modern) 

  : ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ 

  รวมใจประสาน (U : UMTY) 

  : ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบล

พิมานตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย 

  บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

  : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางานให

ประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ

ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา

เชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ 
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กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ

ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลพิมานจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ

โปรงใส และเปนธรรม 

พันธกิจ 

 สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 

 สงเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมีสวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพที่ด ี

 สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.พิมานทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและทั่วถึง 

 เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 

 ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน 

 
เปาหมายเชิงกลยุทธ 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลพิมานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลพิมานมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.พิมาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

 กระบวนการเรียนรูของบุคลกรสังกัด อบต.พิมาน มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ
เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแขง็ (Sternths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มี เครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.           

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในจังหวัดนครพนม 
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4. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางใหพนักงานสวนทองถิ่นไดเขา

รับการฝกอบรมอยางทั่วถึง 
5. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขยายใหญ ปรับ

ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมท่ีจะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 
6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ

อินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน 
จุดออน (Weaknesses : W) 

1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวา

จํานวนบุคลากร 
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานที่ปฎิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศกึษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 

 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 
 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. กอใหเกิดความสามัคค ี(cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร 
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารเพื่อใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ที่วางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based 
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 
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5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง

เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ที่เกิดข้ึนโดยมีการทํา   cost-
benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบ 
กับประโยชนท่ีไดรับ รวมทั้งจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพิมานในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

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

4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

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

6. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ 
 

ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอ
ความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกล
ตัวประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร 
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.พิมาน 
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.พิมาน 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 

        2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน  

          (หลักสูตรกลาง) 

        2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ  

          (หลักสูตรเฉพาะดาน) 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการ
พัฒนากําลังคน 

3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร อบต.พิมาน 

 
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1แผนงานดานพัฒนาความรูในองคกร 

*การดําเนินงานของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการและ

ยุทธศาสตรกําลังคน อบต.พิมาน 

 

*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวที

วิชาการขาราชการรูทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 

*จํานวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

และยุทธศาสตรกําลังคน อบต.พิมาน 

 

*จํานวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ

ขาราชการรูทันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือกําหนด

แนวทางและการดําเนินงานพัฒนา

ระบบราชการและยุทธศาสตรการ

พัฒนา อบต.พิมาน 

*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู

วิชาการดานตางๆ เปนประจําทุก

เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 

ครั้ง/ป 

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพฒันาระบบราชารหนวยงานตางๆ ในสังกัดอบต.พิมาน 

*การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด 

 

*หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด 

อบต.พิมานจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือ

เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน

*สวนราชการ/หนวยงานสังกัดอบต.

พิมานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน

สังกัด 



 

 

*การหาความจําเปน (Training 

Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

สังกัด 

*ทุกสวนราชการ/หนวยงานมีการหา

ความจําเปน(Training Need) และมี

เอกสารแสดงข้ันตอนการหาความ

จําเปนในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

เพ่ือเปนขอมูล 

 

 

*ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา

ความจําเปน(Training Need)  

เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากรและ

ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการ

พัฒนาบุคากรในสังกัด 

* การประชุมประสานแผนการ

พัฒนาบุคลากร 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป

งบประมาณของทุกสวนราชการ/

หนวยงาน 

* มีแนวทางการประสานการพฒันา

บุคลากร ประจําป งบประมาณ 

2564 –2566 

* จัดการประชุมสวนราชการ/

หนวยงานจัดทําแผนการพัฒนา

บุคลากร ปงบประมาณ 2564 – 

2566 

* การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร 

อบต.พิมาน 

* มีฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปนปจจุบัน 

ครอบคลุมทุกสวนราชการ/หนวยงาน

ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิมาน 

* ทุกสวนราชการ/หนวยงานจัดทํา

ขอมูลบุคลากรในสังกัดใหเปน

ปจจุบันครบถวนและสามารถนํามา

ปรับใชไดทันที 

1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร 

- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน

สังกัด 

- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน

สังกัดทุกระดับ 

  

 

- ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล

บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบัน

ครบถวนและสามารถนํามาปรับใชได

ทันที 

- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ

ในสังกัด 

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

ในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงนิเดือนขาราชการ

ทุกระดับในสังกัด 

- การดําเนินการทางวินัย 

 

 

- มีการดําเนินการทางวินัยเมื่อ

พนักงานทําผิดวินัย 

 

 

- นายก อบต. สามารถดําเนินการ

ทางวินัยสําหรับขาราชการทองถิ่น

และบุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ในสังกัด 



   

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพฒันาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ 

- การจัดทําทะเบียนขอมูล

ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล

ขาราชการศึกษาตอ 

- มีการจัดทําขอมูลขาราชการศกึษา

ตอ เพ่ือรวบรวมเปนขอมูลในการใช

บุคลากรใหสอดคลองกับความรู

ความสามารถ (Put the Right man 

on the Right job) นําไปสูการ

จัดตั้งธนาคารสมอง (Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาตอทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ

ตามความตองการขององคกร 

- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอตาม

ความตองการขององคกร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศกึษาดูงาน/ฝกอบรมกับ

หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน 

ประเทศและตางประเทศ 

- มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขารับการ

อบรมดูงานกับหนวยงานใน

ตางประเทศ/ภายนอก 

-  มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับการ

รอรมดูงานกับหนวยงานภายนอก ใน

ตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร

ตามความจําเปน (หลักสูตร

กลาง) 

 

 

 

 

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากร

ในสังกัดหนวยงานตางๆ 

(หลักสูตรเฉพาะดาน) 

- มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให

ความรูในลักษณะของการจัดลัก

สูตรตางๆ แกขาราชการและ

บุคลากรในสังกัด ตามความจําเปน

และเปนประโยชนกับหนวยงาน

โดยกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจัดทําเปนหลักสูตรกลาง 

 

- มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให

ความรูในลักษณะของการจัด

หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน

หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน

สาธารณสุข ดานการเกษตร การ

พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

จัดทําหลักสูตรกลางเพ่ือใหความรู

แกประชาชนและบุคลากรในสังกัด

สวนราชการ/หนวยงานตางๆ 

 

 

 

 

- สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา

หลักสูตรเฉพาะดานเพื่อพัฒนา

บุคลากรในสังกัด เปนการเพ่ิมและ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติใหแก

บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวชี้วัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ

การพัฒนากําลังคน 

 

3.2 แผนงานสรางเครือขาย

ความรวมมือในการพัฒนา

กําลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร อบต. 

 

- มีการทําแผนการจัดการความรู

เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

 

 

- มีการทําโครงการความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางหนวยงาน

ตางๆ ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิมาน 

 

 

- มีการจัดทําโครงการความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางหนวยงานและ

องคกรภายนอก อบต.พิมาน 

- จัดใหมีคณะทํางานจัดทําระบบ

การบริหารความรูเพื่อสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา          

ป 2564 - 2566 

- สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการ

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง

หนวยงานตางๆ ในสังกัดพื้นที่ 

อบต.บัวใหญ เปนการแสวงหา

ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร

ระหวางหนวยงานตางๆ 

- จัดใหมีการจัดทําโครงการความ

รวมมือทางวิชาการระหวาง

หนวยงานและองคกรภายนอก 

อบต.พิมาน เพื่อเปนการแสดง

ความรวมมือและสรางเครือขาย

การพัฒนาบุคลากร 

 

 5. การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 องคการบริหารสวนตําบลพิมานไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม

เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้ 

    5.1 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน จะดําเนินการดังนี้ 

 1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่ 

วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลพิมาน โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหาร

จัดการและการติดตามประเมินผล   
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    แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

 

1. ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานตอ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลบัวพิมาน และผูบริหาร
ระดับสูง เปนประจําทุก 6 เดือน 

2. เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพิมานดําเนินการไปตาม
แผนแมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงตองดําเนินการตอไป 

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลพิมานที่สองคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ เพ่ือเกิด
ความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

ปลัด อบต.พิมาน  

 (CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

นายก อบต.พิมาน 

(CEO) 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน 

องคการบริหารสวนตําบลพิมาน 

 

สํานักปลัด 

 

กองคลัง 

 

กองชาง 

 

กองสวัสดิการสังคม 
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4. สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัต ิ

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบท

ฯ ขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี ้

   -  ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการ

พัฒนา (Output) 

        - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ                   
  แผนภูมิการแบงสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลพิมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพิมาน 
              องคการบริหารสวนตําบลพิมาน ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญและมีคุณคา
อยางยิ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขึ้น สําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุมคา
ของการใชทรัพยากรบุคคล ใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 
และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกําลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมี
นโยบายดานตางๆ ดังนี ้

ปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิน่ ระดบักลาง) 

สํานักงานปลดั อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

กองสวัสดิการสงัคม 

(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 

) 

รองปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทองถิน่ ระดบัตน) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานคลงั ระดบัตน) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดบัตน) 

1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2.งานสังคมสงเคราะห 

3.งานสงเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 

4.งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

1.งานกอสราง 

2.งานออกแบบ 

3.งานประสานสาธารณูปโภค 

4.ฝายฝงเมือง 

1.งานการเงินและบัญช ี

2.งานพฒันาและจดัเก็บรายได 

3.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสนิ 

4.งานทะเบียนพสัด ุ

หัวหนาฝายการเงนิ 

(นักบริหารงานคลงั ระดบั) 

        

       หนวยตรวจสอบภายใน 

1.งานบริหารงานทั่วไป 

2.งานการเจาหนาที ่

3.งานนโยบายและแผน 

4.งานควบคุมเทศพาณิชย 

5.งานกฎหมายและคด ี

6.งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

7.งานกิจการสภา 

8.งานการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.งานกีฬาและนนัทนาการ 

10.งานสงเสริมการทองเที่ยว 

11.งานสงเสริมการเกษตร 
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       6.1 ดานการปรบัปรุงโครงสรางระบบงานและอัตรากําลัง 
         เปาประสงค 
                วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงานการจัดกรอบอัตรา กําลังและการบริหาร
อัตรากลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
ทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผล และการกําหนสมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 
         กลยุทธ 
               1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ 
              2.จัดทําสมรรถนะและนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งดานการ
สรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหนงการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลตอบแทน 
               3.จัดทําสายอาชีพและเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
               4.จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
               5.จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
          6.2 ดานการพัฒนาบุคลากร 
            เปาประสงค 
                       สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูน ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และ ยุทธศาสตรขององคกร 
เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายรวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
           กลยุทธ 
              1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
              2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
              ๓. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ 
              ๔. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน ทุกระดับ 
ตามสายอาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง 
              ๕. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม เสียสละ และ
อุทิศตนเพ่ือองคกร 
              ๖. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู การ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทงานอยางตอเนื่อง 
              6.3 ดานการพฒันาระบบสารสนเทศ 
                  เปาประสงค  
                    สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบันของงาน ชวยลดขั้นตอน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดาน 
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                    กลยุทธ 
               1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
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               2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
               3. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติ เพ่ือ
รองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
         6.4 ดานการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
            เปาประสงค  
                  เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงาน และสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ   ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการท างานตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดและ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
            กลยุทธ 
                  ๑.ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม เปน
ธรรมเปนที่ยอมรับของบุคลากรในหนวยงาน 
                 2.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                 3.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
                 4.ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหองคกร 
                 5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
                 6.ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 
         7. แผนปฏิบตัิการ/โครงการ 
                 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล 
พัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของ พนักงานสวนตําบล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานสวนตําบล ที่ดี โดย
องคการบริหารสวนตําบล  ตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
(ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมใน
หองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบล มีความประสงค 
จะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพฒันาของแตละ องคการบริหารสวนตําบลก็ใหกระทําได 
ทัง้นี้   องคการบริหารสวนตําบลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล กําหนด
เปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่ องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานสวนตําบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ
เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.
อบต.) สํานักงาน  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลตน
สังกัด หรือ องคการบริหารสวนตําบลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน พนักงาน
สวนตําบล เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมี ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลทีค่ณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยใหกําหนดเปน 
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แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ม ีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดกําหนดหลักการพัฒนาบุคลากรไว ดังนี ้
              1. ใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ เปนพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการที่ด ี
             2. การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตร
ที่ ก.อบต. กําหนด ดังนี ้
                   1)  หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
                   2)  บทบาทและหนาที่ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                   3)  แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเปนพนักงานท่ัวไป 
                   4)  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม และการพัฒนาเก่ียวกับงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ 
           3. ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ด ี
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองไดรับการพัฒนาทั้ง 5 
ดาน  ไดแก  
               1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
               2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
               3) ดานการบริหาร 
               4) ดานคณุสมบัติสวนตัว 
               5) ดานคณุธรรม และจริยธรรม 
         4. วิธีการพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมายสํานักงาน ก.อบต. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.อบต.สวน
ราชการ หรือหนวยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน ความเหมาะสม 
ดังนี้ 
         1) การปฐมนิเทศ 
         2) การฝกอบรม 
         3) การศึกษา หรือดูงาน 
         4) ดานคณุสมบัติสวนตัว 
         5) ดานคณุธรรม และจริยธรรม 
             จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลพิมาน ตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองคกร
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 


