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องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 

 



 

ค าน า 

  ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ จึงมีสิ่งท้าทายกับสภาวะแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล
และการบริการประชาชนตามภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐและนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 
  
๑. ความเป็นมา           1 

๒. วิสัยทัศน ์           2 

๓. พันธกิจ           2 

๔. เป้าประสงค์           2 

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล(SWOT Analysis)   2 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.ค าพ้ี     3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

1. ความเป็นมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน จ านวน ๑,๑๙๕ ครัวเรือน และมี
จ านวนประชากร ๔,๗๙๐ คน มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 ส่วนราชการ ได้แก่ 
ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง โดยมีภารกิจอ านาจหน้าทีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ค าพ้ี ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก 
  ๑. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค 
  ๓. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๔. ด้านส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
  ๕. ด้านการสาธารณสุข การอนามัย ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  ๖. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๘. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๙. ด้านการให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๑๐. ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๑๑. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  ๑๒. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 ภารกิจรอง 
  ๑. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  ๒. ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
  ๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  ๔. ด้านการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
  ๕. ด้านการพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
  ๖. ด้านส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗ .ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๘. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

/รวมถึงภารกิจ… 
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  รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วิสัยทัศน์ 

         “ค าพี้ต าบลน่าอยู่ บูรณาการสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดหลักธรรมมาภิบาลน าการบริหารมุ่งสู่
ความม่ังคั่ง ม่ันคง ย่ังยืน” 

๓. พันธกิจ 

 ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ อย่าง
ครอบคลุม ทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอ 
ความต้องการของประชาชน 
 ๒. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนของประชาชน รวม
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 
 4. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๕. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ๖. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ สาธารณสุข
ให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคู่ไปกับการ 
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม 

๔. เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้เพ่ิมข้ึน 
          2. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
          3. ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ โดยประสานกับภาครัฐ/เอกชน 
 4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 5. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล  (SWOT Analysis) 
 ๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  จุดแข็ง (Strength) 
  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพอสมควร 
  2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
  3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
  4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
  6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ)์ 
  7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 

/จุดอ่อน… 
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  จุดอ่อน (Weakness) 
  1. การสื่อสารระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรยังไม่พร้อม 
  2. ขั้นตอนการท างานซับซ้อนหลายขั้นตอน 
  3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
  4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
  5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
  6. การกระจายงานไม่สมดุล  
 ๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส (Opportunity) 
  1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความ รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิ ดขึ้น
ภายหลัง 
  2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่า
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
  3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรได้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการ
ท างาน 
  อุปสรรค (threats) 
  1. ข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย 
  2. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
  ๓. การก าหนดกรอบอัตราก าลังอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็น
กรอบและ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญ
และก าลังใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
 เป้าประสงค์ 
 วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงานการจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลและการ             
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
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 กลยุทธ์ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 2. จัดท าสมรรถนะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง ด้านการส รรหา        
การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ
บริหารผลตอบแทน 
 3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 5. จัดท าแผนความก้าวหน้าต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความสามารถ ศักยภาพ 
และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ   
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 กลยุทธ์ 
 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
 ๒. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 ๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติ  ตามสาย
อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรหลักคุณธรรมปฏิบัติตามจริยธรรม เสียสละ และ
อุทิศตนเพื่อองค์กร 
 ๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบันของงาน ช่วยลดปริมาณเอกสาร 
สามารถ น าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้าน บุคลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 3. เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติ          
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต 
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 4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
 เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญและก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและทุกโอกาส
สร้างช่อง ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
 ๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 ๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 


