
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
--------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และ
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้ 

  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิ
ปูน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2564 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็ นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่
จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และ
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่
วางเอาไว้ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้
จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ จึงได้ 
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า
เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสมรรถนะสูงใน
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน 
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นโยบายและกลยุทธ ์

ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
ระยะเภวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

 

บทที่ 1 บทน า 

  หลักการและเภหตุผล 

  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จึงได้จัดท านโยบายกลยุทธ์
การบริการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการก าหนดให้พนักงานส่วนส่วน
ต าบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) และแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ต่อไป 
 
       วัตถุประสงค์ 
 
1. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี และวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
5. เพื่อด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป  
 
          เภป้าหมาย 
 
1. ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนในระยะสั้น 
ของผู้บริหาร 
1. พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติลุล่วง 
2. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ของพนักงานส่วนต าบล 
1. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
2. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่าง
น้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
3. องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้างทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
ของประชาชน 
1. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
2. พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างานประชาชนพึงพอใจใน
การให้บริการ 
2. ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนในระยะยาว 
ของผู้บริหาร 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
ของพนักงานส่วนต าบล 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
2. องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้ที่ราชการ 
ของประชาชน 
1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
2. องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
3. องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถท าให้ประชาชนพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
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บทที่ 2 
การวิเภคราะห์ศักยอาพขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

วิสัยทัศน์ (ViSion) การบริหารงานบุคคล 
 “บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนจะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้

ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ” 

  ทันสมัย (M : Modern) 
  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
  : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

  บริการเภป็นเภลิศ (S : SERVICE – MIND) 
  : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างานให้
ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  เภทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  : ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

 

พันธกิจ (Mission) 
 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี

สัมพันธภาพที่ด ี
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร อบต.พิปูนทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
 ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ

ท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 
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เภป้าหมายเภชิงกลยุทธ์ 

 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

 ระบบการพัฒนาก าลังคนองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.พิปูน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลกรสังกัด อบต.พิปูน มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่

สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การวิเภคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเภทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลกรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 

และปริญญาโท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้า

รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 
5. พนักงานส่วนต าบลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต

ภายในส านักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
2. จ านวนพนักงานส่วนต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานมากกว่า

จ านวนบุคลากร 
3. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความช านาญในงานที่ปฏิบัต ิ
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานส่วนต าบลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 

 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานส่วนต าบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
3. พนักงานส่วนต าบลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเภนินงาน 
รายละเภอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร 
*การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.พิปูน 
 
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 

*จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคน อบต.พิปูน 
 
*จ านวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
ข้าราชการรู้ทันการเปลี่ยนแปลง 

*จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทางและการด าเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.พิปูน 
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ าทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 
ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดอบต.พิปูน 
*การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
*การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

*หน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัด 
อบต.พิปูนจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดปีงบประมาณ 2564-2566 
แล้วเสร็จ 
*ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการหา
ความจ าเป็น(Training Need) และมี
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูล 

*ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
อบต.พิปูนจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 
 
 
*ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากรและ
ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ
พัฒนาบุคากรในสังกัด 

* การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงาน 
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี งบประมาณ 
2564 -2566 

* จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

* การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
อบต.พิปูน 

* มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิปูน 

* ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเภนินงาน 
รายละเภอียดโครงการ 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด 

- มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัดทุกระดับ 
  
 

- ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทันที 

- การเลื่อนข้ันเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 

- มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด 

- อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ทุกระดับในสังกัด 

- การด าเนินการทางวินัย 
 
 

- มีการด าเนินการทางวินัยเมื่อ
พนักงานท าผิดวินัย 
 
 

- นายก อบต. สามารถด าเนินการ
ทางวินัยส าหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

- การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน อายใน/อายนอกประเภทศ 
- การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
น าไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการของ
องค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเภนินงาน 
รายละเภอียดโครงการ 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน อายใน/อายนอกประเภทศ 
- การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ 

- มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูล
ในการใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ (Put 
the Right man on the Right 
job) น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดศึกษา
ต่อในประเทศและต่างประเทศตาม
ความต้องการขององค์กร 

- ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กร 

- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ 

- มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

-  มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การรอรมดูงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ในต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเภนินงาน 
รายละเภอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเภป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เภฉพาะด้าน) 

- มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให้
ความรู้ในลักษณะของการจัดลัก
สูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงานโดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าเป็นหลักสูตรกลาง 
 
 
- มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้ความรู้
ในลักษณะของการจัดหลักสูตร
ต่างๆ โดยจัดท าเป็นหลักสูตร
เฉพาะด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข 
ด้านการเกษตร การพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าหลักสูตรกลางเพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุคลากรในสังกัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเภรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเภนินงาน 
รายละเภอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เภพื่อ
สนับสนุนประเภด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเภครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเภพื่อ
สนับสนุนประเภด็นยุทธศาสตร์ 
อบต. 

 

- มีการท าแผนการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
- มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดพ้ืนที่ อบต.พิปูน 
 
 
 
- มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอก อบต.พิปูน 

- จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้เพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ปี 2564 - 2566 
 
- สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
อบต.พิปูน เป็นการแสวงหาความ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
- จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อบต.พิปูนเพ่ือเป็นการแสดงความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร 
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บทที่ 3 
นโยบาย และกลยุทธก์ารบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน แต่ละด้านดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการสรรหา  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคนตาม คุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและเลือกสรรบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้    

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ 
ของอัตราก าลังทั้งหมด  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ โอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง  หน่วยงานภายนอก 
เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหา และเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน  

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง  

๒. นโยบายด้านการพัฒนา 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนา ความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง  ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
เป้าประสงค์นโยบายขององค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม ความจ าเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ ต าแหน่ง 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ    

และสมรรถนะ  
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุก ส่วนราชการ  
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๓. นโยบายด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานการ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมใน  การท างาน ความ
ปลอดภัยใน   การท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้  

3.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
3.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร  ท้องถิ่นแห่งชาติ      

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
3.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค  และสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
3.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง เป็นธรรม เสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได้  
3.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย     

แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
3.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ

ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน  

4. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ  
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม     

ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ

ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ทั้งนี้ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการ รายงานผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ดังนี้  
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2566 
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บทที่ 4 

การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาบุคคล 
ด้านโครงสร้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

ระยะเภวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ด้าน
โครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์
ความรู้ ด้านอตัราก าลังและการบริหารอัตราก าลังระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
ประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน   ประธาน 
  2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน    เป็นกรรมการ 
  3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรม/เลขานุการ 
  โดยให้มีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนเป็นประจ าทุกปี พร้อมท้ังสรุปรายงานผลและ
ข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนรับทราบเพื่อ
พิจารณา 
 

******************************** 


