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  องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง  ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และ
พันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไว้ 
 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุด
พิมานขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่  

๑.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
๒.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
๓.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๔.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล              
๕.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และ
สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   ดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีแผนกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง
และประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการจัดทำ เพ่ือเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ “เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน”  

 
คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร KM 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล      
กุดพิมาน  
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  (Vision) 
 “ ท่องเที่ยววัฒนธรรม  ตำบลน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน  สืบสานประเพณี  คนดี         
กุดพิมาน  นำการเกษตร” 
 
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  (Mission)  

• การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยให้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ที่จำเป็นที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  และทางด้านเศรษฐกิจ 

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ตลอดจน อนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้น      
ยาเสพติด 

• จัดการสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
• ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือจากทุกภาครัฐ  และประชาชน 
• ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๘ เป้าประสงค์ และ ๑๔ กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การยกระดับขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล       
กุดพิมานให้มีสมรรถนะสูง 

 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๑.  ระบบบริหารราชการของ อบต. เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

๑.๑  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑.๒  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ อบต.  
อย่างเป็นระบบ 
๑.๓  นำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๒.  บุคลากร อบต. มีความเป็นมืออาชีพและ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๒.๑  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร อบต. ให้มีขีด
ความสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ จังหวัด  

บทท่ี ๑ 
บททั่วไป 
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๒.๒  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.  

๓.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ 
ต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๑  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต. 
สำหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
อบต. 

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตำบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๑.  อบต. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ
ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

๑.๑  ส่งเสริมการบริหารจัดการของ อบต. ตาม
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.  
๑.๒  พัฒนาศักยภาพของ อบต. ให้สามารถ
สนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
๑.๓  ศึกษา  วิจัย และตดิตามประเมินผลเพื่อพัฒนา 
อบต. 

๒.  อบต. มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน การคลังให้สามารถพ่ึงพา
ตนเอง 

๒.๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.  บุคลากรของ อบต. มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๑  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ อบต. ให้
สามารถส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

           ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๑. อบต. สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาตำบลกุดพิมาน 

๑.๑  สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ อบต. 
๑.๒  เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร 
อบต. และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย  

๒.  อบต. ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน ๒.๑  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดด
เด่นของ อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
สถำนภำพและสภำพแวดล้อม 
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๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
๑  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต  และเขตการปกครอง 

  (๑)  ลักษณะที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่
ห่างจากอำเภอด่านขุนทดประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  เป็นระยะทาง
ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร 
  (๒)  พื้นที่ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  ๖๒.๐๕  ตาราง
กิโลเมตร 

(๓) อาณาเขตติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองกราด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแปรงและตำบลหนองบัวตะเกียด 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ ตำบลพันชนะ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองกราดและตำบลพันชนะ 
(๔) ภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน อากาศร้อน  มีพ้ืนที่ดินเค็มประมาณ  ๑  ใน  ๔  ส่วนของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 
(๕) จำนวนหมู่บ้าน  ๑๕  หมู่ 
 จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๕  หมู่  ได้แก่ 
 หมู่ที่  ๑  บ้านถนนหักใหญ่   จำนวน ๒๘๓   ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๒  บ้านโนนสง่า  จำนวน ๒๔๘ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๓  บ้านหนองกระเทียมเหนือ จำนวน ๑๓๗ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๔  บ้านกระซาว  จำนวน ๑๒๖ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๕  บ้านบุขี้เหล็ก  จำนวน   ๔๔ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๖  บ้านไร่   จำนวน ๒๖๘ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๗  บ้านกุดพิมาน  จำนวน ๒๘๖ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๘  บ้านใหม่แสนสุข  จำนวน ๑๙๓ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๙  บ้านดอนใหญ ่  จำนวน ๑๖๘ ครัวเรือน 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนน้อย  จำนวน ๑๖๙ ครัวเรือน 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสะอาด  จำนวน ๑๘๙ ครัวเรือน 
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านสำนักพิมาน  จำนวน ๑๔๒ ครัวเรือน 
 หมู่ที่ ๑๓ บ้านพิงพิมาน  จำนวน ๑๓๒ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๑๔ บ้านโสมน้อยพัฒนา จำนวน ๑๓๔ ครัวเรือน 
 หมู่ที่  ๑๕ บ้านโนนเจริญ  จำนวน ๒๐๖ ครัวเรือน 
(๖)  ประชากร   
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  จำนวนรวมทั้งสิ้น          ๙,๗๖๒    คน    แยกเป็น 
  ชาย   ๔,๗๘๗   คน 
  หญิง   ๔,๙๗๕   คน 
บ้านเรือน    จำนวน                 ๒,๗๒๕   หลังคาเรือน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๕๗.๓๒ คน/ตารางกิโลเมตร 

 
๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๑  การคมนาคม  การจราจร 

 ๑.  ถนน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอ  และ
จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก  โดยใช้ถนนสาย ด่านขุน
ทด-ชัยภูมิ 
 ๑.๑  ทางรถยนต์ 
  -  ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน-อำเภอด่านขุนทด 
     ๑๕    กิโลเมตร 
  -  ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน-จังหวัดนครราชสีมา 
      ๘๕   กิโลเมตร 
 ๑.๒  ทางรถยนต์มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๑๗  ผ่าน  ๑  สาย  ได้แก่ 
  -  ทางหลวงแผ่นดินสายด่านขุนทด-บำเหน็จณรงค์  ระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร 
 ๑.๓  ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
  การเดินทางของประชากรในพ้ืนที่ว่างส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเดินทางจะใช้รถยนต์
ส่วนตัวและรถจักรยานเพราะสะดวกกว่า   ส่วนรถโดยสารประจำทางจะวิ่งผ่านจากด่านขุนทด  มาวัด
บ้านไร่และไปตำบลหนองกราดไปบำเหน็จณรงค์  ถ้าจะเดินทางเข้าหมู่บ้านจะต้องเดินทางด้วย
รถสามล้อรับจ้าง  นักเรียนเดินทางจะมีรถรับส่งนักเรียนประจำหมู่บ้านคอยรับส่ง  การเดินทางออกจาก
พ้ืนที่จะต้องเดินทางมารอรถที่จอดรับบริเวณวัดบ้านไร่  ไปต่อที่ในตัวอำเภอ  หรือไม่ก็ใช้รถยนต์ส่วนตัว 
 (๑)  ถนนคอนกรีต ระยะทางรวม  ๔๒.๙๑๒ กิโลเมตร 
 (๒)  ถนนหินคลุก  ระยะทางรวม    ๗  กิโลเมตร 
 (๓)  ถนนลูกรัง  ระยะทางรวม         ๑๖๑.๘๘๔ กิโลเมตร 
 
 (๔)  ถนนดินเดิม  ระยะทางรวม         ๒๖๑.๗๖๐ กิโลเมตร 
 (๕)  ถนนลาดยาง ระยะทางรวม     ๑.๕  กิโลเมตร 
 

๒) แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจรทางน้ำ 
        -ไม่มี- 
๓)  ประปา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ได้มีน้ำประปาบริการประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  โดยได้รับน้ำจากประปาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 ๔)  การไฟฟ้า 
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  ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้า  ให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดพิมาน อยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านขุนทด 
 ๕)  การสื่อสาร 
  ระบบโทรคมนาคม  หมายถึง  ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ  เช่น โทรศัพท์ และ
การสื่อสารอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

  ๕.๑  โทรศัพท์ 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายที่พาดผ่าน
ขององค์การโทรศัพท์มาให้บริการประชาชน  ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้ใช้โทรศัพท์  ระบบ  ทีทีแอนด์ที  
มาทำการติดตั้งให้และประเภทมีผู้ดูแล  ซึ่งก็ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และก็มี
ประเภทโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์เคลื่อนที่) 
  ๑.๑  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่  จำนวน  ๓ ๐  
 หมายเลข 
  ๑.๒  จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ   จำนวน   ๒
 หมายเลข 
  ๕.๒  การไปรษณีย์โทรเลข  
   -  บ้านไร ่ ๑ จุด 
  ๖.  ระบบเสียงตามสาย  หอกระจายข่าว    ระบบหอกระจายข่าวขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมานสามารถให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ประมาณ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
 
๓  ด้านเศรษฐกิจ 
  ๑)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร 
   ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุด
พิมานโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เช่น 

- การเกษตรกรรม  ได้แก่  ทำไร่  ทำนา 
- ร้านขายของชำ 
- ปศุสัตว์   ได้แก่  เลี้ยงไก่ โค เป็ด สุกร 
- การบริการนวดแผนไทย ที่กลุ่มนวดแผนไทย สถานที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล 
- มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่  จำนวน     ๗ แห่ง 
- มีรีสอร์ทในพ้ืนที ่   จำนวน     ๓ แห่ง 
- มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่  จำนวน    ๑๑ แห่ง 

- อ่ืน ๆ  
- รายได้เฉลี่ยของประชากร  คิดเป็น  ๓๘,๐๓๓  .- บาท/คน/ป ี

๔  ด้านเกษตรกรรม 
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   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม
ได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริก ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ ๑๕ ประกอบอาชีพ   
ปศุสัตว์ ๕ และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ ๕ 
๕  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
   การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ไม่มีแหล่ง
เงินกู้หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขต อบต. แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอ
ด่านขุนทด  นอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง  สถานประกอบการต่าง ๆ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล     กุดพิมาน  มีดังนี้ 

๑. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม  
 -  สถานีบริการน้ำมัน    จำนวน   ๘ แห่ง 
 -  ร้านค้าทั่วไป    จำนวน  ๘๓ แห่ง 
 -  ตลาดสด    จำนวน   ๑  แห่ง 
๒. กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์   จำนวน   ๑ แห่ง 

๓.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์  
 -  โรงฆ่าสัตว์    จำนวน  - แห่ง 
 -  สถานธนานุบาล   จำนวน  - แห่ง 
๔.  สถานประกอบการด้านบริการ  
 -  โรงแรม    จำนวน  - แห่ง 
 -  ธนาคาร    จำนวน  - แห่ง 

๖  การอุตสาหกรรม  
ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    โดยส่วนใหญ่แล้วยัง 

เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ได้แก่ 
   -  โรงสีข้าวขนาดเล็กในพ้ืนที ่  จำนวน  ๑๑ แห่ง 
   -  โรงสีข้าวขนาดกลางในพ้ืนที่  จำนวน   ๑ แห่ง 
   -  โรงน้ำแข็ง (อุตสาหกรรมครัวเรือน) จำนวน   ๑  แห่ง 
๗. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ไม่มีแหล่งเงินกู้หรือ
แหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขต อบต. แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในเขตอำเภอด่านขุนทด 
นอกจากนี้ก็เป็นของนายทุนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีดังนี้ 
   การพาณิชย์ 

- สถานีบริการน้ำมัน   จำนวน  ๘ แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป    จำนวน  ๘๓    แห่ง 
- ตลาดสด    จำนวน  ๑ แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
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- กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์  จำนวน  ๑ แห่ง 
๘. แรงงาน 
  ประชากรที่มีอายุ ๒๑ – ๕๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับ
จังหวัดโดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชาชนบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่ ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ 
๙  การท่องเที่ยว 
   ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีสถานที่ท่องเที่ยว  ๒  
แห่งคือ วัดบ้านไร่ (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)  และ บริเวณบึงถนนหักใหญ่  เป็นที่ทราบกันทั้งในอำเภอ
ด่านขุนทดและจังหวัดใกล้เคียง 
 
 
๑๐  การปศุสัตว์ 
   สำหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ประชาชนส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด และไก่ 
๑๑  ด้านสังคม 
  ๑)  ชุมชน/หมู่บ้าน 
   หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีจำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน  
จำนวน  ครัวเรือน  ๒,๗๒๕  ครัวเรือน    มีประชากรทั้งสิ้น    ๙,๗๖๒  คน 
  ๒)  การศึกษา 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  ๕ แห่ง 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน  ๕ แห่ง 
   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา   จำนวน  ๓ แห่ง 
   -  โรงเรียนอาชีวศึกษา   จำนวน   -   แห่ง 
   -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง   จำนวน   -  แห่ง 
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   จำนวน   -    แห่ง 
 
  ๓)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
   -  วัด/ สำนักสงฆ์    จำนวน  ๑๒ แห่ง 
   -  มัสยิด     จำนวน   - แห่ง 
   -  ศาลเจ้า    จำนวน   - แห่ง 
   -  โบสถ ์    จำนวน   -  แห่ง
                
  ๔)  วัฒนธรรม  
   ประเพณีท้องถิ่นท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีดังนี้ 
   -  ประเพณีสงกรานต ์   ประมาณเดือน เมษายน 
   -  ประเพณีบุญเดือนหก   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
   -  ประเพณีงานวันเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
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   -  ประเพณีออกพรรษา   ประมาณเดือน ตุลาคม 
   -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
   งานประจำปีท้องถิ่นท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีดังนี้ 
  วันที่ ๑๑ มกราคม งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประมาณเดือน มกราคม 
  วันที่ ๓ มิถุนายน  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 
                  ประมาณเดือน มิถุนายน 
 
  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
                ประมาณเดือน กรกฎาคม 
  ๕)  สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง จำนวน  - แห่ง 
   -  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล  จำนวน          ๑ แห่ง 
   -  คลินิกเอกชน    จำนวน          ๒  แห่ง 
   -  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน  - แห่ง 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ    ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 
  
 ๖)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -  สถานีตำรวจ    จำนวน  - แห่ง 
   -  สถานีดับเพลิง    จำนวน  - แห่ง 
   -  ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จำนวน  ๑ แห่ง 
 
๑๐  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๑)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่    (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) 
                 -ไม่มี- 
  ๒)  แหล่งน้ำ 

  ๒.๑  แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ 
   -  ลำห้วยสามบาท ๑ สาย 
  -  บึงถนนหักใหญ ่ ๑ แห่ง 
 
  ๒.๒  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่  
  -  ฝาย   ๔ แห่ง 
  -  ถังเก็บน้ำฝน  ๑๕ แห่ง 

 
๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

๑) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
๑.๑)  ด้านการเมือง 

 ราษฎรส่วนใหญ่มีความตื่นตัวทางการเมืองพอสมควร  และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  และสมัครเลือกตั้งเป็นผู้นำท้องถิ่น 
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 โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ปรากฎตาม 
แผนผังองค์กร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๑.๒)  ด้านการบริหาร       
    องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  แบ่งหน่วยงานภายในส่วน
ราชการตามที่  ประกาศในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  เป็น  
๕  กอง ๑ หน่วยงาน  ดังนี้ 
  ๑.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งาน
ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งาน
สวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งาน
กิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งาน
วิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการงานคุ้มครอง 
ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ

อบต. 
 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
สภา อบต. 

 

        ประธานสภา อบต. 1 คน 
        รองประธานสภา อบต. 1 คน 
        เลขานุการสภา อบต. 1 คน 
        สมาชิกสภา อบต. หมู่ละ 2 คน 

ฝ่ายบริหาร 
นายก อบต. 

 

        นายก อบต. 1 คน 
        รองนายก อบต. 2 คน 
        เลขานุการนายก อบต. 1 คน 

ประชาชนในเขต อบต. 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีส่วนร่วม

ดำเนินการ 
 

        ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 
        ประชาชนท่ัวไปของทุกหมู่บ้าน
ใน เขต อบต. 
        กลุ่มองค์กรและสถาบันต่างๆ ใน
เขต อบต. 

พนักงานส่วนตำบล 
ฝ่ายราชการประจำ 

 

      พนักงานส่วนตำบล 
- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส่วนต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น 
- พนักงานส่วนตำบลประจำ 

ส่วนต่างๆ 
        พนักงานจ้าง อบต. 
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กอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ
ทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒.  กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  
การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอ่ืนๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่างๆ การ
ควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  
การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และ
ซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล  และยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  
อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา  
วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของราชการ  ปรับปรุง
มาตรฐานของสถานศึกษา  แนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัดและควบคุมผลิตภัณฑ์การศึกษา  การ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  การวางแผนการศึกษา  การวิจัยทางการศึกษา  การ
ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา  และงานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๕.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข  การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
การสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค  การวางแผนและจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุข  
การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์  จำหน่ายเนื้อสัตว์  และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๖.  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งาน
ตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ 
ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับ
ตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
   จำนวนบุคลากรพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  จำนวน  ๔๐  คน 
   ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ๑๖ คน 
   ตำแหน่งในกองคลัง       ๕ คน 
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   ตำแหน่งในกองช่าง       ๖ คน 
   ตำแหน่งในกองการศึกษาฯ    ๑๐ คน 
   ตำแหน่งในกองสาธารณสุข      ๒ คน 
   ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน      ๑      คน 

(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 ประถมศึกษา         - คน 
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา       ๑๐   คน 
 ปริญญาตรี        ๒๑ คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี         ๙ คน 
(๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  จำนวน          ๓๓,๕๐๔,๐๔๑.๓๔ บาทแยกเป็น 
-  ภาษีอากร    จำนวน              ๑๔๖,๖๔๖.๙๓ บาท 
-  ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน       ๘๔,๖๐๒  บาท 
-  รายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน     ๔๓๙,๗๒๔.๔๙ บาท 
-  รายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน     ๒๔๒,๕๐๓  บาท 
-  ภาษีจัดสรร    จำนวน           ๑๘,๐๑๒,๔๓๘.๙๒ บาท 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  ๑๔,๕๗๘,๑๒๖  บาท 
-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จำนวน  ๑๕,๔๘๑,๑๖๘  บาท 
-  รายได้จากค่าสาธารณูปโภคและพาณิชย์ จำนวน   -  บาท 
๒  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  ๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน   
       จำนวนกลุ่มทุกประเภท     - กลุ่ม 
   แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุม่อาชีพ      - กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์     - กลุ่ม 
   -  กลุ่มอ่ืนๆ       - กลุ่ม 
  ๒)  จุดเด่นของพ้ืนที่ (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาตำบล) 
   ราษฎรมีการทำนา  ไร่มันสำปะหลัง  เป็นหลัก  ควรจะมีการบริหารการ
จัดการที่ดี  ไม่ว่าเป็นด้านการตลาดและผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว  เช่น  การแปรรูปผลผลิตจากการ
เพาะปลูก 
 
๒.๓  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ มีเอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ วิหารเทพวิทยาคม หรือ วิหารปริสุทธปัญญา เป็นอุทยาน
ธรรมกลางบึงน้ำขนาดใหญ่ของวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ “ปราชญ์แห่งที่ราบสูง”                    
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.๓.๒ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เหมาะแก่การท่องเที่ยวธรรมชาติและชมตะวัน บึงถนนหัก
ใหญ ่
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พ้ืนที่ติดกับ วัดถนนหักใหญ่  ซ่ึงเป็นวัดของหลวงพ่อคง พุทธสโร ซึ่งเป็นอาจารย์        
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 

 ๒.๓.๓ มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัด
ผ่าน 

 ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จึงกำหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลกุดพิมาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขีดความสามารถทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว บึงถนนหักใหญ่  และวิหารเทพวิทยาคม  
                                 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด และรู้จักทั่วประเทศ      
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  (Vision) 
 “ ท่องเที่ยววัฒนธรรม  ตำบลน่าอยู่  สาธารณูปโภคครบครัน  สืบสานประเพณี  คนดีกุด
พิมาน  นำการเกษตร” 
 
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  (Mission)  

๑. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง โดยให้รับการบริการสาธารณะโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ที่จำเป็นที่เพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  และทางด้านเศรษฐกิจ 

๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ตลอดจน อนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม  อันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ขจัดสิ้นยาเสพติด 

๔. จัดการสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความร่วมมือจากทุกภาครัฐ  และประชาชน 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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กระบวนการบริหารงานบุคคล 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
1. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    จำนวน  33  คน 
2. จำนวนบุคลากร : พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีจำนวน  ๔๐   

คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายมนต์ชัย   เตินขุนทด ปลัด อบต. 
2 นายณัฐวัฒน์  ธนเฉลิมโรจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

สำนักงานปลัด อบต. 
1. พนักงานส่วนตำบล 

3 จ่าเอกศักดา ประดับวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด 
4 นางสาวปริศนา  พึขุนทด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
5 นายศิพิสิษฐ์ นาคบุญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6 นายเสน่ห์  เพิ่มขุนทด นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
7 นางสาวจิลมิกา  พึขุนทด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
8 นายชาติชาย  ศิลปชัย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
9 นายสุรศักดิ์  จันทร์สว่าง นั กป้ อ งกั น แ ละบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย

ปฏิบัติการ 
10 ว่าที่ร้อยโทวิจิตร  เลิศขุนทด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
11 นายเสฐนันท์  จำเนียร นิติกรปฏิบัติการ 
12 นางสาวณัฐฐาพร พ้ืนตระกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ 

พนักงานจ้าง 
13 นางสาวจุฬาภรณ์ รักอยู่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
14 นายฐนวัสน์  เดชานนท์ศิริ พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 
15 นายชัย  แทนนรินทร์ คนสวน (ทักษะ) 
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16 นายไพรัตน์  แพบขุนทด พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
17 นางสาวสุนัน อาพัดนอก นักการ 

กองคลัง 
พนักงานส่วนตำบล 

18 นางลัดดาพร  ณ ราชสีมา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
19 นางสาวอำไพ พาขุนทด นักวิชาการคลังชำนาญการ 
20 นางวิชุดา พวงขุนทด เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
21 นางสาวอรนาถ มะลิสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 

พนักงานจ้าง 
22 นางสาวศิริวรรณ พีบขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

กองช่าง 
พนักงานส่วนตำบล 

23 นายชม  ศอกจะบก ผู้อำนวยการกองช่าง 
24 นายอธิคม  ศรีทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้าง 
25 นายทนงศักดิ์   หงษ์ขุนทด ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
26 นายวิมาน  พิงขุนทด ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
พนักงานจ้าง 

27 นางสาวจันทมณี  เลิศขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
28 นายวิษณุ  เพือขุนทด ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พนักงานส่วนตำบล 

29 นายอภินันท์  สังขมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 นางพยอม  ศิลปชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
31 นางพิณลดา  เสกขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
32 นางสนทยา  ชูทิพย์ คร ู
33 นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิถาวร คร ู
34 นางวาสนา  นาทองห่อ คร ู
35 นางสาวดวงใจ  แสนประสิทธิ์ คร ู
36 นางสาวศิริสุข   เดชพลกรัง คร ู

พนักงานจ้าง 
37 นางสาวธันยาภรณ์  เลิศอริยธนโชติ ผู้ดูแลเด็ก 
38 นางพะเยาว์  นาคบุญธรรม ผู้ดูแลเด็ก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานส่วนตำบล 
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39 นายอำนาจ  พาขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้าง 

40 นายภานุพงษ์  ชอบสะอาด ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (รวม
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ขึ้นใช้บังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่สำคัญดังนี ้
  อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 66,  67 และ 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

ก. มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งด้าน 
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

ข. มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัด 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็น
และสมควร 

ค. มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำ 
กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ 

สวนสาธารณะ 
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 

ง. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจแล
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ 

       (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น 
       (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
 
                        (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

     (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
     (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
     (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
     (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
     (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
     (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
     (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
     (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
     (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรง 

มหรสพและสาธารณะสถานอื่นๆ 
     (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์ป่าไม้ ที่ดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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     (25) การผังเมือง 
     (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
     (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
     (28) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (29) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ 

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     (30) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ 

คณะกรรมการประกาศกำหนด 
  การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบล ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงก็จะสามารถแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วย 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่  
๖๒.๐๕  ตารางกิโลเมตร  จำนวนประชากร  ๙,๗๖๒    คน    แยกเป็นชาย ๔,๗๘๗   ค น   ห ญิ ง
๔,๙๗๕   คน   บ้านเรือนจำนวน  ๒,๗๒๕  หลังคาเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๕๗.๓๒ คน/ตาราง
กิโลเมตร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๕ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำ
นา ปลูกข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง พริก ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ ๑๕ ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ๕ 
และประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ ๕ 
  ด้านการศึกษา มีสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน  ๕ แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๓ แห่ง มีสภาพปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
สนับสนุน หลายด้าน 
  จากการทำประชาคมหมู่บ้านจนมีการนำไปสู่การจัดทำแผนชุมชน ได้สะท้อนความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตำบลกุดพิมานต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นโดยสรุปได้ดังนี้ 
 
ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ประชาชนประสบปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก ไม่ทั่วถึง
บางแห่งชำรุด ปัญหาการบริการด้านไฟฟ้า , โทรศัพท์ไม่ทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการคมนาคมและการขนส่ง  
(ถนน, สะพาน) 
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1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
(ไฟฟ้า, อาคาร, รางระบายน้ำ) 

1.3 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค 
และบริโภค และแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร (น้ำประปา, คลองส่งน้ำ, ขุดลอกแหล่งน้ำ, ฝายกั้นน้ำ) 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองช่าง โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงานนี้เป็น
ข้าราชการ 3  อัตรา พนักงานจ้าง  ๔ อัตรา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น), นายช่างโยธา ปง./ชง. , ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ประชาชนประสบปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา ราษฎรได้รับการศึกษาในระดับ
ต่ำกว่ามาตรฐานภาคบังคับ สถานศึกษาขาดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ปัญหายาเสพติด ปัญหา
มลพิษ ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๕) ดังนี้ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 แนวทางการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกคนในทุกกลุ่ม  
ให้มีงานทำและมีรายได้เพ่ือการยังชีพ 

2.2 แนวทางการส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
2.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.4 แนวทางการส่งเสริมและดูแลด้านการสาธารณสุขของประชาชน และการป้องกัน 

และระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
2.5 แนวทางการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและงานด้านการ 

ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
2.6 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง 

เป็นระบบ 
2.7 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปลัด อบต. โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ใน 

หน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), นักสังคม
สงเคราะห์ชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,        
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ, นิติกรชำนาญการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน,  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน, พนักงานขับรถยนต์, คนสวน, นักการ, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหน่วยงานคือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยได ้
กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงานนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา 
ระดับต้น) , นักวิชาการศึกษาชำนาญการ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, ครู, ผู้ดูแลเด็ก 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหน่วยงาน คือ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้ 
กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงานนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น), นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
งาน, ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ประชาชนปัญหาผลผลิตทางการเกษตร/สินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ขาดแคลนแหล่ง 
น้ำสำหรับการเกษตร เกษตรกรขาดความรอบรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ปัญหาการตลาดรองรับการ
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาดินขาดคุณภาพ 

ปัญหาด้านการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ 
ดูแลสุขภาพ โรคติดต่อโรคระบาดในท้องถิ่น สถานพยาบาลไม่เพียงพอ ปัญหาความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับ
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนประสบปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหา 
ขาดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ปัญหาการอพยพของแรงงาน ค่าแรงต่ำ แรงงานขาดคุณภาพ ประชาชน
ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพสวัสดิการสังคมไม่ทั่วถึง 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ 
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๑ – 256๕) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มีแนวทางใน
การพัฒนาดังนี้ 

3.1 แนวทางการส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืช 
เศรษฐกิจ และการเกษตรแบบพอเพียง 

3.2 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร การเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการส่งเสริม 
ด้านการตลาดและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปลัด อบต. โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ใน 
หน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), นักสังคม
สงเคราะห์ชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,        
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ, นิติกรชำนาญการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน,  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน, พนักงานขับรถยนต์, คนสวน, นักการ, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
 
ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนประสบปัญหามลพิษจากขยะ/การเผาขยะ ภาวะแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำ,  
น้ำท่วม, น้ำเสีย ปัญหาไฟป่า การบุกรุกทำลายป่า ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ปัญหาแหล่งท่องเที่ ยวเสื่อม
โทรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ 
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25๖๑– 256๕) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 
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แนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้มีความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 
4.2 แนวทางการส่งเสริมในการดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำ ตลอดจน 

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปลัด อบต. โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ใน 

หน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), นักสังคม
สงเคราะห์ชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,        
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ, นิติกรชำนาญการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน,  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน, พนักงานขับรถยนต์, คนสวน, นักการ, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กองช่าง โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงานนี้เป็น
ข้าราชการ 3  อัตรา พนักงานจ้าง  ๔ อัตรา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 
ระดับต้น), นายช่างโยธา ปง./ชง. , ผู้ช่วยนายช่างโยธา, ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบอีกหน่วยงาน คือ กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้ 
กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงานนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น), นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ
งาน, ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
 
ปัญหาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประสบปัญหาการไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนภายใต้ระบบประชาธิปไตย, ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ 
บุคลากรปฏิบัติงานหลายด้าน/ไม่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานได้มี
แนวทางการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้ 
  5.1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  5.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  5.4 แนวทางการพัฒนาระบบจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ
จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพ้ืนที่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปลัด อบต. โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ใน 
หน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น), นักสังคม
สงเคราะห์ชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ,         
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ, นิติกรชำนาญการ, นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, เจ้า
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พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน,  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน, พนักงานขับรถยนต์, คนสวน, นักการ, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
  หน่วยงานที่ รับผิดชอบคือ กองคลัง โดยได้กำหนดอัตรากำลังไว้ในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น), นักวิชาการคลังชำนาญการ, 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงาการเงินและบัญชีชำนาญงาน, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
  โดยให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ เป็นผู้ตรวจติดตาม ดูแลการบริหารจัดการต่างๆ ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล       
กุดพิมานด้วย 
 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT)   
  สำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้
วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจำกัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพ่ือใช้กำหนดเป็นทิศทางและแนวทางการพัฒนา การจัดทำแผน
อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบลที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้คำตอบในการพัฒนา
ด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานใน
อนาคต ได้ผลดังนี้ 
  ปัจจัยภายใน 

1. ด้านการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มี 

โครงสร้างส่วนราชการและระบบการบริหารจัดการจากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น มีการดำเนินงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการในการ
ให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถวางแผนการพัฒนา 
แผนอัตรากำลังอย่างเหมาะสม รอบคอบ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง อีกทั้งยัง
ได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้และเข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาทั้งในหลักสูตรที่ 
หน่วยงานราชการกำหนดและหลักสูตรเสริมทักษะการบริหารอย่างสม่ำเสมอ 

2. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วน 

ท้องถิ่นมาพอสมควร ซึ่งมีประวัติการทำงานที่ดี และมีทัศนคติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย
ภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระดับหนึ่ง มีการพัฒนาศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอ จึ งมีปัญหาใน
การบังคับใช้ระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 

 
3. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีงบประมาณในการบริหารจัดการในแต่ละปี 
ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปัญหาของชุมชน 
หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ 
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การประชุมสภาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 
   
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = s) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ คือ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และ 
เคารพกติกา ระเบียบกฎหมาย มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารท้องถิ่นมานาน สามารถแก้ไขปัญหา
ภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี 

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่อย่างดีและมีความ 
กระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

3. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและ 
ปฏิบัติตามบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกขั้นตอน 
 
 
 

4. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนางบประมาณ นโยบายผู้บริหาร แผน 
อัตรากำลังภายใต้ความเข้าใจตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบล คือประชาคม 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ จังหวัด ทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด 

5. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความสำเร็จ 
ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ของงาน ลดขั้นตอนการบริหารโดยการประสานงานภายในและมีการ
มอบหมายหน้าที่อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนด 

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W)   

1. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการ 
ฝึกอบรมหรือพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงานเฉพาะ
ด้าน การวินิจฉัยข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเข้าใจในสาระสำคัญ การตีความ
ขาดความชัดเจน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบการทำงานและการทำงานที่ซ้ำซ้อนหรือมากเกิน อัน
อาจส่งผลให้ขาดความรอบคอบได้ 

2. การบริหารจัดการ ขาดแคลนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบสารสนเทศ
ล้าสมัย บุคลากรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช้ไม่คุ้มค่า 

3. สิ่งแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหารท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนา 
สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในองค์กร เช่น การจัดสำนักงานให้น่าอยู่ สะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรัง 
ควรส่งเสริมการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมโดยใช้หลัก5 ส ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
และการให้บริการครบวงจร One Stop Service การสอดส่องดูแลเกี่ยวกับข้อห้ามในลักษณะผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดระเบียบวินัยในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะการสร้างตัวอย่างที่ดีจากผู้นำและ
การควบคุมท่ีเข้มงวด 
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  - สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส, ภัยคุกคาม) ด้านการเมือง 
  ภาพรวมด้านการเมืองการปกครองและสภาวะทางการเมืองของตำบลกุดพิมาน 
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ติดตามและสนใจในกระบวนการทางการเมืองทั้งในรูปแบบของ
การเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับประเทศ จึงทำให้มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมานเป็นระยะ นักการเมืองท้องถิ่นมีการรวมตัวและประสานงานกันมากข้ึน ทำให้
เป้าหมายการพัฒนามุ่งไปสู่ชุมชนของตนเองและภาพรวมของตำบลเป็นหลัก สำหรับในระบบสภา
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการ
พัฒนาระดับหนึ่ง ทำให้การพัฒนาในทุกๆ ด้านที่ผู้นำท้องถิ่นผลักดันปรากฏผล ซึ่ งล้วนมีพ้ืนฐานจาก
การพัฒนาต่อยอดกระบวนการพัฒนาของแต่ละชุมชน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เกี่ยวกับการค้าขายพืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยังมีการค้าขายด้านอ่ืนๆ แต่ยังขาดการ
รวมตัวเป็นกลุ่มหรือองค์กร ซึ่งเป็นไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม ทำให้การกระตุ้นและส่งเสริมการจัดตั้ง
กลุ่มหรือองค์กรค่อนข้างยาก แม้มีการจัดตั้งกลุ่มหลากหลายกลุ่มแต่ไม่มีความยั่งยืน 
 

2. ด้านสังคมและเทคโนโลยี 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีสภาพพ้ืนที่โดยรวมมีความเหมาะสมกับการ 

พัฒนาทุกๆ ด้านเนื่องจากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวอำเภอ มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน แต่สังคม
ส่วนใหญ่ยังเป็นสังคมชนบท มีระบบครอบครัวขนาดใหญ่ มีความผูกพันรักใคร่ สามัคคีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอ 
 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) 
  จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์ที่สำคัญ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี
การสร้างเครือข่ายถนนและสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้รองรับการคมนาคม 

๑. จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กาบริหารส่วนตำบลที่ม ี
แผนงาน โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๒. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆ จำนวน 1 สาย สามารถ 
๓. รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง 

การเกษตร 
 
การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat = T) 

๑. ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
๒. มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
4. ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
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5. พ้ืนที่อยู่ในโซนประสบภัยแล้งติดต่อกันหลายดีทำให้ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคและ 
บริโภคกระแสการพัฒนาได้ดีหากมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยสามารถแบ่งภารกิจ
ได้เป็น 7 ด้าน ภารกิจถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 67 (1)) 
2) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1)) 
3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68 (2)) 
4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3)) 
5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16 (4)) 
6) การสาธารณูปการ (มาตรา 11 (5)) 

 
 

จากสภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการกำหนดภารกิจของงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงกำหนดงานในส่วนราชการตรงกับสภาพปัญหา คือ กองช่าง 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6)) 
2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3)) 
3) ให้ มี และบ ำรุ งสถานที่ ป ระชุ มการกีฬา การพั กผ่อนหย่ อน ใจและ

สวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4)) 
4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10)) 
5) การปรับปรุงแหล่ งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ ยวกับที่ อยู่ อาศัย        

(มาตรา 16 (2)) 
6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา 16 (15)) 
7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 

(19) 
จากสภาพปัญหาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการกำหนดภารกิจของงาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพาน จึงกำหนดงานในส่วนราชการให้ตรงกับสภาพปัญหา คือ 
- สำนักงานปลัด อบต.  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)  ซึ่งกรอบมาตรฐาน ดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
       มิติที่ ๑  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
       มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ ๔  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 
        มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   ๑) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ อบต. บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   ๒) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“กำลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วน
ราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุ
ช่องว่างด้านความต้องการกำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  

บทท่ี ๓ 
กำรจดัท ำแผนกลยทุธก์ำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลตำมกรอบมำตรฐำน

ควำมส ำเรจ็ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล  (HR Scorecard) 
 

 



~ 30 ~ 

 

   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ดึงดูด ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่ง
จำเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)   
   ๔) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่อง
ในการบริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการ
ทำงาน 
 
        มิ ติ ที่  ๒  ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ข อ งก ร ะบ ว น ก า รบ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก รบุ ค ค ล                   
(HR Operational Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  
      ๑) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)   
      ๒) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
      ๓) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR 
Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money)   

    ๔) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)   

 
         มิติที่  ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program 

Effectiveness) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้   
    ๑) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  
    2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
    ๓) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือ
พัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายของส่วนราชการ  
    ๔) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความ
แตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

  



~ 31 ~ 

 

        มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วน
ราชการจะต้อง 
    ๑) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลัก
นิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   
    ๒) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้อง
กำหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
    

        มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง 
การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
     1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหาร
ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว  
     ๒) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  
      3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้
กำลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  
      มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยทำให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่า วอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติ
การประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความสำเร็จทั้ง ๕ มิติ 
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คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ซึ่งประกอบไปด้วย 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางนาฎธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประธานฯ 
2 นายมนต์ชัย  เตินขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน กรรมการ 
3 นายชม  ศอกจะบก ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
4 นางลัดดาพร ณ ราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
5 นายอภินันท์ สังขมณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  
กรรมการ 

6 จ่าเอกศักดา ประดับวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
7 นางสาวจิลมิกา พึขุนทด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการฯ 

 
ได้มอบนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนอัตรากำลัง 3 

ปี (พ.ศ. 25๖๔ – 256๖) ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ / 25๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.      
25๖๓ ดังนี้ 
 
นโยบายด้านการบริหาร 

1)  กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

บทท่ี ๔ 
นโยบำยและกลยทุธด้์ำนกำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 
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2) มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ 
ทิศทางท่ีวางไว้ 

3) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
4) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี 

ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
5) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้มีโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหต ุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
     - งานสารบรรณ 
     - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
     - งานประชาสัมพันธ์ 
     - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
     - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     - งานรัฐพิธ ี
     - งานงบประมาณ 
     - งานอ่ืนที่ไมอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวชิาการ 
     - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
     - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
     - งานติดตามและประเมินผลแผน 
    -  งานแผนดำเนินงาน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง 

1. สำนักงานปลัด อบต. 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
     - งานสารบรรณ 
     - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
     - งานประชาสัมพันธ์ 
     - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
     - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     - งานรัฐพิธ ี
     - งานงบประมาณ 
     - งานอ่ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการใด 
1.2 งานนโยบายและแผน 
     - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
     - งานวชิาการ 
     - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
     - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
     - งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
     - งานติดตามและประเมินผล 
    -  งานแผนดำเนินงาน 
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    -  รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล
สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน 
     - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนของ อบต. 
1.3 งานการเจ้าหน้าที ่
    - งานวางแผนงานบุคคล 
    - งานการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
    - งานการดำเนินการเก่ียวกับตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน 
    - งานสิทธิและสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
    - งานทะเบียนประวัติ 
    - งานบำเหน็จ บำนาญ 
    - งานวินัย 
 

    -  รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล
สถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน 
     - งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาวางแผนของ อบต. 
1.3 งานการเจ้าหน้าที ่
    - งานวางแผนงานบุคคล 
    - งานการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) 
    - งานการดำเนินการเก่ียวกับตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน 
    - งานสิทธิและสวัสดิการข้าราชการและ
ลูกจ้าง 
    - งานทะเบียนประวัติ 
    - งานบำเหน็จ บำนาญ 
    - งานวินัย 
 

    - ขอเครื่องราชย์ 
1.4 งานกฎหมายและคดี 
    - งานกฎหมายและคดี 
    - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบและกฎหมาย 
    - งานข้อบัญญัติตำบล 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
   - งานวางแผนป้องกันภัย 
   - งานประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย  
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสงเคราะห์เด็กและสตรี คนชรา          
ผู้พิการ 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
    - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
    - งานฝึกอบรมอาชีพ 
    - งานพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
1.7 งานกิจการสภา 

    - ขอเครื่องราชย์ 
1.4 งานกฎหมายและคดี 
    - งานกฎหมายและคดี 
    - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
    - งานระเบียบและกฎหมาย 
    - งานข้อบัญญัติตำบล 
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - งานช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
   - งานวางแผนป้องกันภัย 
   - งานประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย  
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสงเคราะห์เด็กและสตรี คนชรา         
ผู้พิการ 
    - งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
    - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
    - งานฝึกอบรมอาชีพ 
    - งานพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
1.7 งานกิจการสภา 
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    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานงาน 
    - งานการประชุม 
1.๘ งานการเกษตร 
     - งานฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร 
     - งานพัฒนาศักยภาพและสิ่งเสริม
การเกษตร 
     - งานป่าไม้ชุมชน 
     - งานส่งเสริมความรู้การเกษตร 
     - งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 

    - งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
    - งานอำนวยการและประสานงาน 
    - งานการประชุม 
1.๘ งานการเกษตร 
     - งานฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร 
     - งานพัฒนาศักยภาพและสิ่งเสริม
การเกษตร 
     - งานป่าไม้ชุมชน 
     - งานส่งเสริมความรู้การเกษตร 
     - งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร 
 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหต ุ

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
     - งานการเงิน 
     - งานการรับเบิกจ่ายเงิน 
     - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
     - งานการบัญช ี
     - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
     - งานงบการเงินและงบทดลอง 
     - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - งานสถิติการเงินและการคลัง 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได ้
     - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
     - งานแผนที่ภาษ ี
     - งานทะเบียนพาณิชย์ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
     - งานพัสด ุ
     - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 

2. กองคลัง 
2.1 งานการเงิน 
     - งานการเงิน 
     - งานการรับเบิกจ่ายเงิน 
     - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     - งานเก็บรักษาเงิน 
2.2 งานบัญชี 
     - งานการบัญช ี
     - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
     - งานงบการเงินและงบทดลอง 
     - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
     - งานสถิติการเงินและการคลัง 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
     - งานพัฒนารายได ้
     - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
     - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
     - งานแผนที่ภาษ ี
     - งานทะเบียนพาณิชย์ 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     - งานทะเบียนทรัพย์สิน 
     - งานพัสด ุ
     - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และ
ยานพาหนะ 
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3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
     - งานกอ่สร้างและบูรณะถนน 
     - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ
โครงการพิเศษ 
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
      - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
     - งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
     - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและ
โครงการพิเศษ 
     - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทาง
คมนาคม 
     - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหต ุ

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานประเมินราคา 
     - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
     - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
     - งานสำรวจออกแบบ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา  
     - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
     - งานระบายน้ำ 
     - งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
     - งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 
     - งานระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง
ระบายน้ำ 
3.4 งานผังเมือง 
     - งานสำรวจและแผนที่ 
     - งานวางผังพัฒนาเมือง 
     - งานควบคุมทางผังเมือง 
     - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
3.5 งานสวนสาธารณะ 
      - งานการก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
      - งานสนามเด็กเล็ก สวนสุขภาพ 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
     - งานวิศวกรรม 
     - งานประเมินราคา 
     - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
     - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
     - งานสำรวจออกแบบ 
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
     - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา  
     - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
     - งานระบายน้ำ 
     - งานจัดตกแต่งสถานท่ี 
     - งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
     - งานระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 
     - งานระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง
ระบายน้ำ 
3.4 งานผังเมือง 
     - งานสำรวจและแผนที่ 
     - งานวางผังพัฒนาเมือง 
     - งานควบคุมทางผังเมือง 
     - งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง 
3.5 งานสวนสาธารณะ 
      - งานการก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษา
สวนสาธารณะ 
      - งานสนามเด็กเล็ก สวนสุขภาพ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหต ุ

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     - งานบริหารวชิาการ 
     - งานนิเทศการศึกษา 
     - งานลูกเสือ และยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
     - งานกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
     - งานกีฬาและสันทนาการ 
     - งานการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
4.3 งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
     - งานจัดการศึกษา 
     - งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผล
โรงเรียน 
     - งานบริการ และบำรุงสถานศึกษา 
     - งานนิเทศ 
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานพลศึกษา 
 
 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 งานบริหารงานการศึกษา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     - งานบริหารวชิาการ 
     - งานนิเทศการศึกษา 
     - งานลูกเสือ และยุวกาชาด 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
     - งานกิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
     - งานกีฬาและสันทนาการ 
     - งานการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 
4.3 งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
     - งานจัดการศึกษา 
     - งานทดสอบประเมินผล และตรวจวัดผล
โรงเรียน 
     - งานบริการ และบำรุงสถานศึกษา 
     - งานนิเทศ 
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     - งานพลศึกษา 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหตุ 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 งานบริการสาธารณสุข 
      - งานสารบรรณ 
      - งานระบาดวิทยา 
      - งานควบคุมโรค 
      - งานเฝ้าระวัง 
      - งานสุขศึกษา 
      - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
      - งานบริการสาธารณสุข 
๕.๒  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      - งานสุขาภิบาล  
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
      - งานชีวอนามัย 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานกำจัดขยะมูลฝอย 
      - งานบำบัดน้ำเสีย 
      - งานควบคุมมลพิษ 
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
 
 
 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1 งานบริการสาธารณสุข 
      - งานสารบรรณ 
      - งานระบาดวิทยา 
      - งานควบคุมโรค 
      - งานเฝ้าระวัง 
      - งานสุขศึกษา 
      - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
      - งานบริการสาธารณสุข 
๕.๒  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
      - งานสุขาภิบาล  
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ 
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
      - งานชีวอนามัย 
      - งานรักษาความสะอาด 
      - งานกำจัดขยะมูลฝอย 
      - งานบำบัดน้ำเสีย 
      - งานควบคุมมลพิษ 
      - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
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โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน 
โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม ่

หมายเหต ุ

5.3 งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข 
      - งานอนามัยชุมชน 
      - งานป้องกันยาเสพติด 
      - งานสาธารณสุขและควบคุมโรคติดต่อ 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 
      - งานติดตามและประเมินผล 
      - งานข้อมูลวิชาการ 
      - งานรายงานการควบคุมภายใน 
 

5.3 งานส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุข 
      - งานอนามัยชุมชน 
      - งานป้องกันยาเสพติด 
      - งานสาธารณสุขและควบคุมโรคติดต่อ 
6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
      - งานตรวจสอบภายใน 
      - งานติดตามและประเมินผล 
      - งานข้อมูลวิชาการ 
      - งานรายงานการควบคุมภายใน 
 

 

นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
1. บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน 
โดยให้มีอัตรากำลังในระยะแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.  25๖๔ – 256๖) ดังนี้ 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

1 1 1 1 - - - 
 

สำนักปลัด        
 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักสังคมสงเคราะห์ (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
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นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 

เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - - 

 
นักจัดการงานท่ัวไป (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 

 
นักวิชาการเกษตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - 

ว่างเดิม 

นิติกร (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปง./ชง.) 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานขับรถยนต์  1 1 1 1 - - - 
 

คนสวน  1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างทั่วไป        
 

นักการ 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) 1 1 1 1 - - - 
 

กองคลัง        
 

ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

นักวิชาการคลัง (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ (ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 

เพ่ิม/ลด หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - 

ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 1 1 1 - - -  
กองช่าง        

 

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน) 1 1 1 1 - - - 
 

นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

กองช่าง        
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        
 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - - 
 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - - 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
 

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - - 
 

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน) 1 1 1 1 - - -  

ครู 5 5 5 5 - - - 
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ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา   
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า 

อัตรากำลังคน 

เพ่ิม/ลด 

หมาย
เหตุ 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
 

ครูผู้ดูแลเด็ก  2 2 2 2 - - - 
ว่างเดิม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        
 

ผู้ดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - - 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - - 
ว่างเดิม 

เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน) 1 1 1 1 - - - 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        
 

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 - - - 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน        
 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ชำนาญการ) 1 1 1 1 - - -  

รวม 49 49 49 49 - - - 
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นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
1) สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ

ความรู้ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
3) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ 

ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) จัดทำ “แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

ก. กรอบแนวทางในการจัดระบบองค์ความรู้ในองค์กร 
องค์กรต้องสร้างกระบวนการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

ให้เกิดขึ้นโดยต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมี
กระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์     
พันธกิจ เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามี
ความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เช่น  
การสร้างความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เก่า การกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้
แล้ว 

(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้าง 
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and  
Refinement) เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ ์

(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึง 
ความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดาน
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สามารถดำเนินการได้ 
หลายวิธี โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงาน เป็นต้น 

(7) การเรียนรู้ (Learning) ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบ 
การเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้-นำความรู้ไปใช้-เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

ข. กรอบแนวทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพ่ือให้องค์กรประสบความสำเร็จตามว ิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  

หน่วยงานจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลงาน การวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ในระดับ
องค์กร ดังนั้น องค์กรต้องมีการเลือกองค์ความรู้ และกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล้อง หลังจาก
นั้นต้องสรุปว่า อะไรคือข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ ตัวชี้วัดที่ต้องมี หลังจากนั้น จึงรวบรวมและจัดเก็บ
ในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานต้องมีการกำหนดความถี่ในการจัดเก็บ ผู้รับผิดชอบและ
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ว ิธีการจัดเก็บ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งถ่ายทอดใช้ในการบริหารงานทั้งระดับองค์กรและระดับกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ดังนี้ 

1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกล 
ยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ จะต้องขอความเห็นจากทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ่ือให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และผลการวัดและการ 
วิเคราะห์ที่ได้กำหนดความต้องการไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้สามารถหาแหล่งความรู้และข้อมูลจากท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

3. ดำเนินการจัดทำระบบในการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้จาก 
ข้อ 2 เพ่ือให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถอ้างอิงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 92 หมวด 
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ องค์กรจะต้องดำเนินการตั้งคณะทำงานที่มี 
องค์ความรู้ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1 เพ่ือทำการประเมินและกลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ 
ก่อนที่จะทำการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะต้องระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความ
เชื่อมั่นขององค์กรต ่อสาธารณชน 

5. การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กรจะต้อง 
พร้อมใช้งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็
ตามในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมี
แผนฉุกเฉินและแผนสำรองเป็นอย่างดีหากเกิดภัยพิบัติ หรือความไม่สงบในกรณีต่างๆ 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ หลังจากสร้างความพร้อมในเรื่องกระบวนการ 
จัดเก็บและพร้อมใช้งานไปแล้วนั้น องค์กรมีการนำความรู้ไปใช้งานและนำกลับมาแลกเปลี่ยนด้วย
วิธีการต่างๆ อาทิชุมชนแห่งการเรียนรู้ เวทีสัมมนา การเขียนบทความ การเล่าประสบการณ์ที่ดีและ
บทเรียนจากการนำไปปฏิบัติ 

7. การเรียนรู้ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในข้อที่ 6 การนำความรู้ไปปฏิบัติจริง  
ส่งผลในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และฐานองค์ความรู้ขององค์กรขยายใหญ่ขึ้นและเป็นองค์ความรู้ที่
สลับซับซ้อนและทรงคุณค่ามากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นดัชนีความสำเร็จของการจัดการความรู้ได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ขององค์กร องค์กรสามารถ
ดำเนินการการจัดการความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 จนถึง 7 ได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ให้เกิดข้ึนในองค์กรต่อไป 

ค. การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ 
1. การสร้างทีม (Team Work) ในการสร้างจะต้องชี้แจง Concept KM กับบุคลากร 

ทุกระดับผู้ทำหน้าที่มาจากทีมงาน 2 ส่วน คือ ผู้บริหารด้านจัดการความรู้ในส่วนราชการ (CKO) และผู้
มีความรู้และประสบการณ์ด้าน KM การดำเนินการจะถูกถ่ายทอดโดยไม่รู้ตัว แต่จะบูรณาการไปกับงาน
ประจำที่มีอยู่ หลังจากนั้น จึงจัดห้องบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

2. หาเครือข่ายเพื่อช่วยขับเคลื่อนทั้งองค์กร โดยใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดท่ีมี 
อยู่ รวบรวมรายละเอียดทำเป็นเครือข่ายขององค์กร 
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3. สร้างเครือข่ายให้กับหน่วยงานภายในองค์กร โดยกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน โดย 
ใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ปัญหา เช่น จากความเสี่ยง ข้อติดขัดในการทำงาน หรือ
ความสำเร็จในการทำงาน โดยให้ทุกคนได้เล่าเรื่องราวแห่งความสำเร็จที่เคยทำ หรือเคยมีประสบการณ์ 
พร้อมทั้งนำเรื่องราวดีๆ เหล่านั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างเวที หรือกระตุ้นให้เกิดเวที เพ่ือให้ทุก
คนในหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาข้อตกลงในการแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสู่ 
Best Practice ที่ทรงคุณค่า เพ่ือเก็บเป็นคลังความรู้และถ่ายทอดต่อไป 

4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร โดยการกระตุ้นให้มีการ 
แลกเปลี่ยน โดยใช้ Best Practice เป็นตัวตั้ง และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
หลายๆ ทีมงาน และกระตุ้นให้แต่ละทีมกำหนดแผนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และ
รวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ โดยดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัล 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ การสร้างเครือข่ายองค์ความรู้จะสำเร็จได้ต้องได้รับการ 
สนับสนุนและความร่วมมือจากผู้บริหารทุกระดับ ความพร้อมของทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการจัดการ
ความรู้ มีเวทีที่ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องแทรกซึมไปกับ
งานประจำ ตลอดจนมีการเสริมแรงโดยการให้รางวัล จึงจะสำเร็จได้ 

 
ง. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่องค์กรตามแนว PMQA หมวด 4 
1. ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกต้อง และ
ทันสมัย 

2. ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ 
สร้างคุณค่า ที่จัดทำไว้ใน พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่สร้างคุณค่าเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 กระบวนการ 

3. ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม 

4. ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System)  
เช่น การกำหนดระบบเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดห้องปฏิบัติการที่บ่งชี้ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5. ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ 
6. ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ จะต้อง 

แสดงผลการจัดการความรู้ KM Action Plan อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่กำหนด และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนโดยดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดความรู้ได้สำเร็จครบถ้วนทุก
กิจกรรม และสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
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นโยบายด้านภาระงาน 
1. มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 

โดยทุกงานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจำทุกเดือน 

โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แยกเป็นส่วนราชการและให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหา 

แนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน งาน 

การเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตามและ 

ร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ 

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพ่ือให้ 

บุคลากรพัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิด
ประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพี่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้ 

และนำผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3  

ปี (พ.ศ. 25๖๔ – 256๖) 
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นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
1. มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ให้ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
2. มีการจัดทำสรุปรายงานใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

ประจำเดือนเวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 
3. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นระบบการ 

บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 
โดยให้กองคลัง ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ 

ทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2. จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทำนุ 

บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
3. ดำเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ
หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏ ิบัติเป็น 
เครื่องกำกับความประพฤติได้แก่ 

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ 

ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 

KM  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ที่ 408/๒๕๖๓  เมื่อ  20 ตุลาคม  ๒๕๖๓  ซึ่ง
คณะทำงานประกอบด้วย 

ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงาน
ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
 ๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน   กรรมการ 

3.  หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  กรรมการ 
4.  นักทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน กรรมการ/และเลขาฯ  

 

  คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
2. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร 
3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 
5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  
2. ประชุมคณะทำงาน 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล  จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การ
ติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพ่ือสร้าง
ระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้
ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว้ 
 
 
 
 

บทท่ี ๕ 
ขัน้ตอนจดัท ำแผนกลยทุธก์ำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล 

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกดุพิมำน 
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๓.  คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการปฏิบัติงานด้าน 
HR และการวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้านของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

3.2  การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ 
บรรลุเป้าหมาย และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  

3.3  การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด 
ผลการปฏิบัติงานของแต่ละเป้าประสงค์ 

3.4  การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ 
แผนงาน/โครงการรองรับ 
               3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.   

     3.6  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
               ๓.๗  การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  
 
 4.  การดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  

              ๔.๑  คณะทำงานฯ ได้วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา  ซึ่งได้
กำหนดวิสัยทัศน์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา  ให้
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำให้เห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะต้องมีการจัดระบบงานให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม มีการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบต. การสร้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงมีการ
นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นบรรลุถึงความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
รองรับการเป็นองค์กรที่มีความสามารถตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะทำงานฯ ได้นำผลการศึกษาการ
ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ ซึ่งผลการระดม
ความคิดเห็นดังกล่าวประกอบด้วย 

๔.๑.๑  การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากร 
บุคคลและการวิเคราะห์ทิศทางความคาดหวังด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดพิมาน ในภายภาคหน้า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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1.1 ด้านกระบวนงาน  
1 นำเอาระบบ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น KM การจัดเก็บข้อมูล การฝึกอบรมบุคลากร 

หรือความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ 
2 มีประมวลคำถาม-คำตอบ แยกตามหมวดหมู่ของประเด็นปัญหาเป็นกรณีศึกษา เพราะจะทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลกุดพิมานไม่ต้องเสียเวลาในการตอบปัญหา 
3 การออกระเบียบต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีปฏิบัติชัดเจนไม่คลุมเครือ รวมถึงการอบรม ชี้แจงให้ 

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเข้าถึงหลักระเบียบตามเจตนารมณ์ของผู้ออกระเบียบนั้นๆ อย่างแท้จริง เพ่ือที่จะ
ถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงด้วย 

4 การออกระเบียบต้องให้มีการระดมสมอง ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติไม่คิดคนเดียว ใช้หลักการมีส่วนร่วม  
5 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและบูรณาการกับทุกภาคส่วน 
6 จัดระบบการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
7 มีระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอ 
8 กระจายอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
9 สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการที่ชัดเจน 
10 ลดขั้นตอนการทำงานให้มีความรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง 
11 กระจายอำนาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้แก่ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับมากข้ึน 
12 ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้ในทุกด้าน 

ทุกกิจกรรม  
๑๓ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
๑๔ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เน้นระบบคุณธรรม เช่น การคัดเลือกคนเข้ารับการฝึกอบรม   ในหลักสูตร

ต่างๆ การคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่ง 
๑๕ กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๖ ข้าราชการเข้าใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานตนเอง 
๑๗ ปริมาณคนต้องเหมาะสมกับปริมาณงาน 
๑๘ มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ   และบริหาร

ราชการได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว 
 

1.๒ ด้านบุคลากร 
1  พัฒนาให้บุคลากรมีคุณสมบัติ ๓ ประการ = เก่ง  ดี  สุข      

        เก่ง =  มีความรู้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืน มีความ 
สามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วน ราชการ
อ่ืน 
            ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปร่งใส  รับผิดชอบ   
            สุข =   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ๆ ในสำนักงาน 
 

๑. เป้ำหมำยสูงสุดหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีส ำคญัท่ีองคก์รต้องกำรให้เกิดขึ้นใน ๑ – ๓ ปีข้ำงหน้ำ คือ
อะไร 
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2 บุคลากรต้องมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความรู้ครอบคลุม และบุคลากร ในทุก
ระดับจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการนำ IT เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 

3 บุคลากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้แก่
บุคคลอื่น ๆ ได ้

4 การรักษาบุคลากรในองค์กร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เช่น การกำหนด Career Path การจัดสวัสดิการต่าง ๆ   
5 เพ่ิมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ 

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6 จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
7 เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน 
8 บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9 บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
10 มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
11 บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ 
12 บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๑๓ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
1.3 ด้านทรัพยากร 
1 มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2 นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM) 
3 มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและทันสมัย 

ให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4 สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่ายและ     

เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
5 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

 
๑.๔ ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
๑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ

บริหารงาน 
๒ สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

อย่างแท้จริง 
๓ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า 
๔ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ 
๕ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
๖ มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

ในการพัฒนาตำบลกุดพิมาน 
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๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการดำเนินงาน 
 

 • ประชาชน 
๑ ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการดำเนินงาน    ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
๒ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

กุดพิมาน ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 
๓ ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

กุดพิมาน 
 
 
  
 
         

จุดแขง็หรือสิ่งที่ดีที่องค์กรมีอยู ่
๑ บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน การเงิน  การคลัง  ระเบียบและกฎหมาย การนิเทศงาน 
๒ การเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในบทบาทการส่งเสริมความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน 
๓ มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ข้าราชการกรมและพนักงานท้องถิ่น และเป็นที่ 

ยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ มีเครือข่ายการปฏิบัติงานครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
๕ มีข้อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 
๖ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
๗ มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหลายๆด้าน เช่น การศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ การให้ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/โท การศึกษาดูงาน 
๘ เป็นหน่วยงานที่มี พ้ืนฐานการทำงานที่ดี  มีวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างสร รค์ สามารถสร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ 
๙ มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหน่วยงานอื่น 
๑๐ ข้าราชการมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานได้หลายตำแหน่ง 
 
สิ่งท่ีมุ่งเน้น 
๑ การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ เป็นหน่วยงานทีค่่อนข้างมีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรขนาดเล็กท่ีง่ายต่อการปรับเปลี่ยน 
๓ มีการนำระบบไอทีมาเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 

 
 
 

    

๒.อะไรบ้ำงท่ีเป็นจดุแขง็หรือส่ิงท่ีดีท่ีองคก์รมีอยู่และอยำกรกัษำไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้นให้ดีย่ิงๆ 
ขึ้น 
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๑ 

 
การส่งเสริมการจัดการความรู้ขององค์กร 

๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในภารกิจของหน่วยงานและสามารถทำงานทดแทนกันได้ 
๓ สร้างผู้บริหารทุกระดับให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

วิสัยทัศน์ ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมรับต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๔ พัฒนาความรู้เฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๕ การสร้างองค์กรให ้“จิ๋วแต่แจ๋ว”  เช่น การสร้างบุคลากรที่มอียู่อย่างจำกัดให้มีคุณภาพ 
๖ การสร้างระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมและง่ายต่อการเข้าถึงและ      การ

นำไปใช้ประโยชน์ 
๗ บุคลากรทุกระดับ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๘ มีการพัฒนาข้าราชการอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน์ 
๙ การสร้าง Service Mind ให้บุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
๑๐ สร้างและพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถสูง เป็นมืออาชีพ 
๑๑ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในทุกระดับเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑๒ จัดสภาพแวดล้อมการทำงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการทำงาน 
๑๓ บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ได้รับ 
 
 
 
 
 
 
๑ ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
๒ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน 
๓ ผลักดันให้เกิดบรรยากาศการทำงานในลักษณะ Leaning Organization โดยใช้ระบบคุณธรรม 

ในการบริหารงานบุคคล 
๔ มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

และเป็นปัจจุบัน 
๕ มีการนิเทศงาน/การอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่    

ทีส่อดคล้องกับแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
๖ มีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยที่ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 
๗ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ควรมีความชัดเจนโดยกำหนดแผนไว้ล่วงหน้า 
๘ สร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การแต่งตั้ง (ย้าย) การอบรมศึกษาดูงาน 
๙ มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือสร้างหลักประกันและแรงจูงใจให้แก่บุคลากร 
๑๐ สร้างผู้บริหารให้เป็นผู้นำในการบริหารเปลี่ยนแปลง 

3. อะไรบ้ำงท่ีเป็นส่ิงท้ำทำยหรือส่ิงท่ีต้องปรบัปรงุเพื่อให้กำรบริหำรงำนขององคก์รประสบ
ผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยสูงสุดท่ีคำดหวงั 

๔. อะไรท่ีหน่วยงำนบริหำรทรพัยำกรบุคคลควรจะท ำ แต่ไม่ได้ท ำในช่วงท่ีผ่ำนมำหรือท่ำน 
   คำดหวงัให้หน่วยบริหำรทรพัยำกรบุคคลสนับสนุน 



~ 54 ~ 

 

๑๑ การรักษาคนในองค์กรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่กับหน่วยงาน (Retention) 
๑๒ การปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ  เช่น  เรื่องเงินโบนัส 
๑๓ มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักสมรรถนะ (competency) อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
๑๔ กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
        

4.1.2  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นท้าทาย ความคาดหวังแล้วจึงได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
 

ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑ การสร้างการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่ความเป็น

เลิศ 
๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
๖ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
๗ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรให้เหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
๘ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
๙ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเศรษฐกิจฐานรากและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
๑๐ การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๑๑ การพัฒนาศูนย์ช่วยเหลือวิชาการให้เป็นศูนย์การบริหารจัดการความรู้ 
๑๒ การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
๑๓ การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
๑๔ การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
๑๕ การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ

ตำแหน่ง 
๑๖ พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจำเป็นใน

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 
๑๗ กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
๑๘ บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทำงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเป็นทีม 

และการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๙ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
๒๐ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๑ สร้างระบบ Logistic เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒๒ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะ 
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ลำดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๒๓ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น และระบบบริหารราชการแนวใหม่ให้มีสมรรถนะตรงกับงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบและงานภารกิจอย่างมืออาชีพ 

๒๔ พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของเครื่องมือ วิธีการ และ            
ผู้ประเมิน เพ่ือให้สามารถให้สิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง      

๒๕ กำหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
๒๖ สร้างสภาพแวดล้อมต่อการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาระบบการ

ทำงาน และบรรยากาศของการทำงานแบบมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การทำงาน
อย่างมีความสุข และงานบรรลุผล 

๒๗ พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการความรู้ (KM) คลังข้อมูล
ความรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

๒๘ การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจให้เหมาะสม 
๒๙ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม 

 

               ประกอบกับข้อมูลที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน ซึ่งผลการระดมความ
คิดเห็นมีประเด็นที่คล้ายคลึงกับการระดมความคิดเห็นข้างต้น  
               
                             การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของ  
                                 ประเด็นยุทธศาสตร์ และการกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความหวังและสนับสนุน 1. การจำกัดงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ 2. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออำนวยในการสร้าง 

    ความก้าวหน้า 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสร้างการบริหารงานของ สถ.  
  4. มาตรการจำกัดกำลังคนภาครัฐ 
 5. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ทักษะ    

    สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง 
 6. ขาดฐานข้อมูลอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน 
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สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ 

   ชัดเจน (Career Path) 
 2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือสร้าง 

   ความก้าวหน้าในอาชีพ 
  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล 

   บุคลากร 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสม  
   กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

๒. ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง  
    และอัตรากำลัง 

๓. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้   
   ชัดเจน (Career Path) 

๓. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้าง 
   เส้นทางความก้าวหน้า 

๔. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ  
   สมรรถนะในการทำงาน 

๔. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะ 
    ประจำตำแหน่ง 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการ 
   วางแผนอัตรากำลังและการปรับอัตรากำลัง  
   ให้เหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจำกัดด้านอัตรากำลังจากการปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม 

2. บุคลากรมีความพร้อมที่จะยอมรับการ 
    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถ่ายโอน 
   ภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ โอน (ย้าย)  
    ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
    หน่วยงานที่มีความก้าวหน้ามากกว่า 

 4. อัตรากำลังไม่เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 
   งานที่ได้รับมอบหมาย 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ   
   ถ่ายโอน 

1. จัดทำและปรับปรุงแผนอัตรากำลังที่สอดคล้อง 
   กับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 

2. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้ 
    เป็นไปตามกรอบท่ีกำหนด 

2. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม 
   การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ 
   บริหารราชการแนวใหม่ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ 
   ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาร 
   ราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

๑. ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน 
    กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการทำงานให้ 
    เหมาะสมกับภารกิจ 

๒.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย 
    คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

๒.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและ 
     บรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร     
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึง  วัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                                       ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 

1.ผู้บริหารและบุคลากรของ สถ. ให้ความสำคัญ 1. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการนำไปใช้ 
    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น 
   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
    เพียงพอ 

 3. ต้องพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 
 

  
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ต้องพัฒนาความรู้ทักษะด้าน IT อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 
   ส่งเสริมตามความต้องการด้าน ITของบุคลากร 

2. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง 
   เพียงพอ 

2. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิด  
   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้  
   ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

3. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 
   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้ 
    ครอบคลุมทุกภารกิจของ สถ. 

4. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถด้าน 
    เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของ 
    สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 

4. การจัดทำฐานข้อมูลกลางในด้านการ 
   บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ 
   ข้อมูล 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากร 
   กองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑. ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 
    การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT  

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
   ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับการจัดทำ 
    เป็นฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ : พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหาร 
                                       ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับประสิทธิภาพ 
                                       การปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารที่ 
   หลากหลาย ทั้งโครงการภายในและภายนอก  
   รวมทั้งโครงการศึกษาดูงานต่าง ๆ 

1. ผู้บริหารบางส่วนที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ค่อย 
   ให้ความสำคัญกับการอบรม เพื่อพัฒนา  
   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
    ราชการโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการ 
    ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ อย่างสม่ำเสมอ  

2. หลักสูตรการฝึกอบรมไม่ค่อยเหมาะสม/             
    ไม่ค่อยน่าสนใจ 

 3. ยังไม่มีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
   ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของ 
   ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. จัดให้มีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 
   ผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ อย่างเป็น 
   ระบบและต่อเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้มี 
   คุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 

2. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         
   เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ 
   และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

2. มีระบบประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ 
   ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นเพียงใด 

3. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่ 
   จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 

3. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่ 
    เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน 
    ร่วมงานเป็นผู้ประเมิน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  
    อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๑. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    
   พัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

๒. จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ 
   สอนงาน 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. รัฐบาลให้การส่งเสริมโดยกำหนดให้เป็น 
    นโยบายของรัฐบาล 

1. ระเบียบปฏิบัติของข้าราชการในบางเรื่อง               
    ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับ 
    ข้าราชการ   

2. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 2. ปัญหาหนี้สินของข้าราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไม่ตรงกับความต้องการของ 

   ข้าราชการ เนื่องจากไม่มีการสำรวจความ 
   ต้องการที่แท้จริง 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วางแผนใช้งบประมาณเพ่ือการส่งเสริม 
   คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี 
   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ 
   ดำรงชีวิต 

2. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 
   นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

3. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ 
   ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่าง ๆ 

3. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของกรม  
   ควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร 
    ระดับสูงผู้บริหารสำนัก/กอง ตัวแทนท้องถิ่น 
     จังหวัด เป็นต้น  

4. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้ 
   สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  
   รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการ 
   บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 :  การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง 
                                    ไว้กับหน่วยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริม 
   การปกครองท้องถิ่นให้การสนับสนุน 

1. ความไม่ชัดเจนในความก้าวหน้าของ 
   ข้าราชการ เช่น การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 
   ตำแหน่งของบุคลากร 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานกับ 
   หน่วยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไม่เท่าเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของข้าราชการที่ว่างานราชการ 
    มีค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสม จึงทำให้ 
    อยากย้ายไปสู่หน่วยงานที่ค่าตอบแทนดีกว่า 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่องชัดเจน  
   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ 
    ต่อเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
   สวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 

2. ทำระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน และ 
    เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ให้ตรงกับสาย 
   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่อย่าง 
   ต่อเนื่อง 

 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มีสมรรถนะ 
   สูง เช่น Talent Management 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ  
    สามารถรักษาไว้ได้ 

2. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความ 
   ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

๒. ระดับความสำเร็จของการสร้างระบบสร้าง 
    แรงจูงใจในการทำงาน 

 
 
 
 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและ 
   ดำรงชีวิต 

2. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน 
    ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
    การทำงานและดำรงชีวิต 



~ 61 ~ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 :  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ 1. บุคลากรต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการด้านการป้องกัน ปราบปรามการ 
   ทุจริตและโครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
   ของข้าราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสร้างคุณธรรมยังใช้ 
   วิธีการเดิมๆ ทำให้ไม่น่าสนใจ 

3. มีการจัดส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมกับ 
   หน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     
   องค์ความรู้ขององค์กร 

4. มีการประกาศค่านิยมการปฏิบัติงานของ 
   บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   อย่างชัดเจน 

 5. ค่านิยมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6. ไม่มีรายละเอียดจัดทำมาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของข้าราชการ 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 
    การทำงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม             
   จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ 
   หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม 
   คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 
   บุคลากร 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการ 
   บริหารงานบุคคล 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานใน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๒. ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐาน 
    จริยธรรมของกรม 

๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
   และปฏิบัติตามค่านิยมของกรม 

๓. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตาม 
    ค่านิยมของกรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ 
                                       สมรรถนะประจำตำแหน่ง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
    แนวใหม่เปิดโอกาสให้ดำเนินการได้ 

๑. ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะหลัก (Core 
   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 
   ประจำตำแหน่ง (Function Competency) 
   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานให้ 
   ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ภาครัฐแนวใหม่ 

๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    สถ. พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับ 
    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 
    สถ.และสมรรถนะประจำตำแหน่ง (Function  
    Competency)  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

 3. บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจระบบการ  
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ เช่น 
   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ 
   สถ. และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง 
   กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
   โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ 
   จัดทำ   

๑. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่  

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ให้สอดคล้องกับ 
   สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
   ทีก่ำหนด โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน 
   ร่วมในการปรับปรุง 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและ 
   สมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

๑. ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลัก 
    และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

๒. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล สถ. 

2. ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธ 
   ศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 

3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ 
   บุคลากรในหน่วยงาน 

๓. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์และ 
    การจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว 
    ใหม ่

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 9 : พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
๑. เป็นองค์กรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม 
   ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑. ขาดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็น 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 
 

๒. ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ 
    เป็นหมวดหมู่ 

 ๓. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
๑. ทำแผนการจัดการความรู้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
    การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่ 
    เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

๒. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ 
   ตามสำนัก/กอง และบุคคลให้เป็นระบบเป็น 
   หมวดหมู่ 

 

๓.  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และช่องทางการ 
     เข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
 

๑. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการ 
    ความรู้ 

๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการ 
   รวบรวม 

๒. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้ว  
   ให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

๓. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 10 : การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงต้าน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ๑. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
๒. ผู้บริหารให้ความสนใจและสนับสนุน 
 

๒. อำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่ระดับผู้บริหารเป็น 
   ส่วนใหญ่   

 
 

๓. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
    สร้างภาวะผู้นำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
    บุคลากรทุกกลุ่ม 

 
สิ่งท่ีต้องทำเพื่อลดแรงต้าน สิ่งท่ีต้องทำเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

๑. มีระบบการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ 
 

๑. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือให้บุคลากรได้ 
    แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 

๒. สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ 
   พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

 

 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

๑. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ 

๑. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้นำ 
    ให้กับข้าราชการ อย่างน้อย ๑  โครงการ 

๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา 
   ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

๒. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ 
    ผู้นำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างความกา้วหน้าใน
สายอาชีพ 

๑. จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดทำแผนสร้างความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 
๓. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

๑. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
๓. จัดทำแผนสร้างความก้าวหนา้ 
(Career Path) ให้ชัดเจน 
๔. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การวางแผนอัตรากำลังและ
ปรับอัตรากำลงัให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

๑. เพิ่มอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
ถ่ายโอน 
๒. บริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้
เป็นไปตามกรอบที่กำหนด 
๓ . จัดทำและปรับปรุงแผน อัตรากำลั งที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่ 
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ 

๑. สร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรม
ในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่ และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
๒.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดย 
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพฒันาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๑. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๒. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
เพียงพอ 
๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก 
๔. กำหนดให้ความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นสว่นหนึ่งของ
สมรรถนะของทุกตำแหน่ง 
๕. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร 
๖. ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
๗. จัดทำมาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ 
๘. การจัดทำฐานข้อมู ลกลางในด้ านการ
บริหารงานบุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูล 
 

๑. พัฒนาความรู้ด้ านทักษะ  IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
๒. จัดทำฐานข้อมูลสารสน เทศเพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สรปุปัจจยัหลกัแห่งควำมส ำเรจ็เพ่ือก ำหนดเป็นเป้ำประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ
ผู้นำ มีวสิัยทัศน์ และ
พฤติกรรมของผู้บริหารยุค
ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานควบคู่
กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๑. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา
ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์  อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
๒. จัดทำมาตรฐานการสอนงาน  
(Coaching) เพื่ อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency ที่
จำเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร 
๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นำให้
มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่ 
๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด 
๖. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เป็นผู้ประเมิน 

๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒ . จั ด ท ำม าต รฐ า น ก า รส อ น งา น 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
บุคลากร 

๑. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตข้าราชการอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการ
ดำรงชีวิต 
๓. สำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ 
๔. จัดทำแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
๕. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น 
๖. กำหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
นโยบายเน้นหนักให้นำไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
๗. คณะทำงานด้านสวัสดิการข้าราชการของ
กรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารสำนัก/กอง ท้องถิ่นจังหวัด 

๑. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของบุ
คลกรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสม่ำเสมอ 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

๑. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่ต่อเนื่อง ชัดเจน
และเกิดผลในทางปฏิบัติ 
๒. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอ่ืน 
เก่ียวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมเท่าเทียม 
๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

๑. มีระบบการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการที่มี
สมรรถนะสูง เชน่ Talent 
Management 
2. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป้าประสงค ์
อย่างต่อเนื่อง 
๔. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
๕. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แกพ่นักงาน  

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน
การทำงาน 
๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. จัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ให้มีป ระสิท ธิภาพ และมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
๕. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 

1. มีการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง 
๒. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับ 
ในระบบการประเมินสมรรถนะ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำรายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจำตำแหน่ งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 
๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.  

 
 
 

 3. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 

๑.  บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รักการ
เรียนรู ้
๒.  มีแผนการจัดการความรู้ 
๓.  รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่องค์
ความรู ้

๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้  
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 
๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรูด้้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ

ข้าราชการ 
 
 
 
 

๑ .  มีหลั กสูตรการสร้างภาวะผู้ น ำให้กับ
ข้าราชการที่ เหมาะสมและเปิ ด โอกาสให้
ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมอย่าง
ทั่วถึง 
๒.  ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและยินดีส่ง
บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 

๑. มกีารฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
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แผนกลยุทธก์ารบรหิารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
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แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงใน ๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลได้อย่างยั่งยืน” 2. การวางแผนอตัรากำลังและปรบัอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกจิ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

พันธกิจ 4. พัฒนาผู้บรหิารให้มภีาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยคุใหม่ท่ีให้ความสำคัญกับ    
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานควบคู่ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน 

๑.  พัฒนา อบต.ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒.  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5. การส่งเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ 6. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน 
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 7. การเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 
๓.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  ๘. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการ ตำแหน่ง 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                                      ๙. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้
๔.  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วน  ๑๐. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ           
๕.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี    
๖.  พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการ  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
๗.  ส่งเสริมให้ อบต. มีศักยภาพในการพฒันาคุณภาพ คนได้รับการพัฒนา  
ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพและ
ความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 

๘.  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต  
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี ๑ 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

๑. การปรับปรุงโครงสรา้งและอัตรากำลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจบุัน 

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอตัรากำลัง 

๑. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
กำลังคนและจัดทำคณุลักษณะงาน
เฉพาะตำแหน่ง 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผล
ในระดับต่างๆ  
๒. การประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
รับทราบผลการดำเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 

๒. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความกา้วหน้าให้
ชัดเจน  (Career Path) 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

๑. แผนงานการสรา้งเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
๒. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตามผล
การดำเนินการ 
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในกรมและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม ่

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

๑. โครงการจัดทำสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการ 
๒. การประเมินผลการจดัทำ
สมรรถนะ 

๔. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

๑. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล สถ. 
2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม 
๓. แผนงานการส่งเสริมให้นำความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการ 

41 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

๔. แผนงานการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

๕. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสมัมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความสำเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจดัอบรมการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

๑. โครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
2. โครงการอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ 
๒. การทดสอบความรู้หลัง
การอบรมสัมมนา 

 6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพฒันา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กบัข้าราชการ อย่างน้อย 
๑ โครงการ 

๑. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การนำหลักสตูรไปใช้
ฝึกอบรม 
๒. การพัฒนาหลักสตูร
หลังจากการนำไปใช้ 

 7. การส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นำ 

๑. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. จำนวนผูเ้ข้ารับการอบรม  
๒. จำนวนผูผ้่านการอบรม 

มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากร                

บุคคล 

๑. จัดทำฐานข้อมลูบุคลากรให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

๑. โครงการจัดทำฐานข้อมลูบุคลากร 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน/ฝ่าย 
ในกองการเจ้าหน้าที่ บริษัทท่ี
ปรึกษา 
๒. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 ๒. จัดทำฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ีไดร้บั
การจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสารสน-
เทศเพื่อสนับสนุนการปฏบิัติงานดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. แผนงานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผา่น
ช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การสง่
ข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จำเป็น
เร่งด่วน การจดัทำวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล 
๒. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด ์
   ๓. โครงการจัดทำคูม่ือการบริหาร 

งานบุคคลของข้าราชการ สถ. 
  

 ๓.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งทีส่อดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ
บุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คำนึงถึงวัฒนธรรมความคดิของ
บุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

 

มิติท่ี 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

๑. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการทำงาน 

ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ
สมรรถนะประจำตำแหน่ง 

๑. โครงการจัดทำสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 
๒. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน (Job Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของสำนักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด 
๔. โครงการนิเทศงานการบริหาร 
งานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่น
จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประชุมหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการ
ดำเนินการ 
๒. การสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
๓. การนเิทศงาน 

 ๒. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และวัฒนธรรมในการทำงานให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

๑. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการ
ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 
 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การจดัโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
๒. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ 
๓. การประชุมเพื่อติดตามผล 

 ๓. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของ
บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT 

๑. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT 
แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที ่

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
๒. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ฝึกอบรม 
 

 ๔. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ำ     มี
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ไดร้ับการพฒันา ๑. โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะ
ผู้นำ มีวิสยัทัศน ์
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสตูรนายอำเภอ หลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลผู้บริหารที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิสัยทัศน์ 
๒. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนิน
โครงการ 

 ๕. จัดให้มรีะบบการสอนงาน 
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าทีท่ี่
ได้รับการสอนงาน 

๑. แผนงานการสรา้งระบบการสอน
งานในหน่วยงาน (Coaching) 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การตดิตามประเมินผล
การสอนงาน 
๒. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน 

 ๖. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มสีมรรถนะ
สูง เช่น Talent Management 

ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่
กรมฯ สามารถรักษาไวไ้ด ้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง (Talent Management) 
๒. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษา
อบรมในหลักสูตรของสถาบัน 
หน่วยงานภายนอก  
๓. โครงการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ 
๒. การประเมินผลกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 

 ๗. หน่วยงานมีแผนการจดัการความรู้  ระดับความสำเร็จของจดัทำแผนการ
จัดการความรู ้

๑. แผนการจัดการความรู้  งานการเจา้หน้าที ่ ๑. การประชุมเพื่อตดิตาม
ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินการ 

 ๘. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ไดร้ับการ
รวบรวม 

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม ๑. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้
ในองค์กร 

สำนักงานปลัด ๑. การรวบรวมองค์ความรู้
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ๙. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ดร้วบ รวม
แล้วให้กับบุคลากรอื่นไดเ้รียนรู้ด้วย 

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู ้

๑. แผนการเผยแพร่องค์ความรู ้ งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. แบบประเมินผลการ
เรียนรู ้
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 4 
ความพร้อมรับ
ผิดด้านการ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปรง่ใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบรหิารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

๑. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
๒. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝา้ระวังทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 
๓. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริตฯ  
 
 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 
 

๒. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑. แผนงานการจัดทำมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

๓. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหบุ้คลากร
เข้าใจและปฏิบัตติามค่านิยมของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

๑. โครงการส่งเสรมิและ
ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

มิติท่ี ๕ 
คุณภาพชีวิต

และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ

การทำงาน 

๑. การจดัทำแผนการจัดสวัสดิการของ 
บุคลากรใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ำเสมอ 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

๑. โครงการจัดทำแผนสวสัดิการ
บุคลากร กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิน่ 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลและพัฒนา
แผนสวสัดิการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

๒.  การส่งเสรมิและสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทำงานและดำรงชีวิต 

ระดับความสำเร็จในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

๑. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้นำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการทำงานและดำรงชีวิต 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ  
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

ใช้ในการทำงานและ
ดำรงชีวิต 

 ๓.  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานของบุคลากร 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากร 

งานการเจา้หน้าที ่
สำนักงานปลัด 

๑. การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 
 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1.  ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างและอตัรา กำลังให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง 

๑.๒ จดัทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) ให้ชัดเจน 

๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัทำแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

๒. การบริหารทรัพยากรบุ คคลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 
 

๒.๑  จัดทำรายละเอยีดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำตำแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร 
บุคคลภาครัฐแนวใหม ่

๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัทำสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำตำแหน่งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่

๒.๒ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

๒.๒.๑ ระดับของความสำเรจ็ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล สถ. 

๒.๓ ประชาสมัพันธ์และจดัอบรมสัมมนาการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม ่
ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

๒.๓.๑ ระดับความสำเร็จของการประชา สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากรบคุคลแนวใหม่ 

๓. การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ  
 
 
 

3.1 มีการฝึกอบรมที่เกีย่วกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ 
 

๓.๑.๑ มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับ
ข้าราชการ อย่างน้อย ๑ โครงการ 

3.2 มีการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะ
ผู้นำให้กับข้าราชการ 

๓.๒.๑ ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ 

2.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 
 

๑.๑ จดัทำฐานข้อมูลบคุลากรให้ถกูต้องเป็นปัจจุบัน ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัฐานข้อมูลบุคลากร 

๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

๒.๑ จดัทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3.  ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 

๑.๑ จดัทำรายละเอียดเกีย่วกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ในการทำงาน 

๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะประจำ
ตำแหน่ง 
 

๒. การวางแผนอตัรากำลังและปรบัอัตรากำลังให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

๒.๑ การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกจิ 

๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 
 

๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๓.๑ การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT  ของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๓.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

๔. การพัฒนาผูบ้ริหารให้มีภาวะผูน้ำ มีวิสัยทัศน์
และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้
ความสำคญักับบุคลากรควบคูไ่ปกบัประสิทธิภาพ
ของงาน  
 

๔.1 การพัฒนาผู้บริหารใหม้ีภาวะผู้นำ มีวิสยัทัศน์ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔.๑.๑ ร้อยละของผู้บริหารทีไ่ดร้บัการพัฒนา 

๔.๒ จดัให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อพัฒนา
ภาวะผู้นำและผู้ปฏิบตัิงานควบคู่กนัไป 

๔.๒.๑ จำนวนบุคลากรกองการเจา้หน้าที่ท่ีได้รับการสอนงาน 

๕. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้  

5.1 มรีะบบการรักษาบคุลากรที่มสีมรรถนะสูง เช่น 
Talent Management 
 

๕.๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่มสีมรรถนะสูงที่กรมฯสามารถ
รักษาไว้ได ้

๖. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้ ๖.๑ หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู ้ ๖.๑.๑ ระดับความสำเรจ็ของจัดทำ แผนการจัดการความรู ้
๖.๒ องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รบัการรวบรวม 
 

๖.๒.๑ จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 

๖.๓ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้วบรวมแล้วให้กับ
บุคลากรอื่นได้เรียนรูด้้วย 

๖.๓.๑ ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู ้
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

4.  ความพร้อมรับผิดด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. เสริมสร้างคณุธรรมและจรยิธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

๑.๑ มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัทำกระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

๑.๒ มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัทำมาตรฐานจรยิธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.๓ ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

๑.๓.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

๕.  คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ทำงาน 

๑. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  
 

๑.๑ การจัดทำแผนการจดัสวสัดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบคุลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอยา่งสม่ำเสมอ 

๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการจดัทำแผนสวสัดิการของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑.๒ การส่งเสรมิและสนับสนุนใหน้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการสง่เสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต 

๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการ
ทำงานของบุคลากร 

๑.๓.๑ ระดับความสำเร็จในการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทำงาน 

 
 



~ 79 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



~ 80 ~ 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
เรื่อง  นโยบาย  กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
--------------------------------- 

   องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้ าน  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุ คคล  
เป็นมิติอีกหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลั กดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ 
ให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้  
   ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศนโยบายการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้   

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่     ๒๒    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
        (นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธิ์) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
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