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 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ของกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “ข้าราชการท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและศักยภาพเป็นเลิศ เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย Thailand 4.0” พันธกิจ สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร
บุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพ่ือ
เปูาหมายการพัฒนาให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วย Thailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง  
ครอบคลุมและเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร งานบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหาร กิจการบ้านเมือง
ที่ดี และระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ฝุายบริหารงานบุคคล ส านักปลัด
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

1. ความเป็นมา  
 1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอ านาจ 
หน้าที่ตามกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เดิมเมื่อปี พ.ศ.2498 รัฐบาล (จอมพล 
ป.พิบูลสงคราม) มีแนวคิดพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้ประชาชน  มีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเอง จึงตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 บัญญัติให้มี 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.” ขึ้น โดยมีหน้าที่ด าเนินการภายในเขตจังหวัด นอกเขต เทศบาล 
สุขาภิบาล และหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
บังคับ ใช้แทนพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 เนื่องด้วยผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ที่ยกฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) นอกจากนั้นยังได้แยกข้าราชการส่วนภูมิภาคออกจากฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ซึ่งเดิม ผู้ว่าราชการด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
  ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ.2540 อีก 5 ฉบับ ทั้งนี้ยังมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ  
 1.2 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 3 ฝุาย ดังนี้  
  1. ฝุายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือฝุายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ บริหารท้องถิ่น 
จ านวน 24 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 4 ปี มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน 
คัดเลือกตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
  2. ฝุายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือฝุายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร  
ท้องถิ่น มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 2 คน และมีที่ปรึกษาและเลขานุการ จ านวนรวมกัน 
ไม่เกิน 5 คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  3. ฝุายปฏิบัติงานประจ า มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง เป็นฝุายปฏิบัติ ตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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มอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ตามกรอบโครงสร้างและการแบ่ง ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ออกเป็น 1 ส านัก 6 กอง 1 หน่วย ดังนี้  
  1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝุาย ได้แก่  
   1.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป  
   1.2 ฝุายบริหารงานบุคคล  
   1.3 ฝุายนิติการและการพาณิชย์  
   1.4 ฝุายส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก ่ 
   2.1 ฝุายการประชุม  
   2.2 ฝุายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   2.3 ฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  3. กองแผนและงบประมาณ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก่  
   3.1 ฝุายแผนและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   3.2 ฝุายงบประมาณ 3.3 ฝุายติดตามและประเมินผล  
  4. กองคลัง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝุาย ได้แก่  
   4.1 ฝุายการเงิน  
   4.2 ฝุายบัญชี  
   4.3 ฝุายตรวจสอบและจัดเก็บรายได้  
  5. กองช่าง แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 ฝุาย ได้แก่ 
    5.1 ฝุายส ารวจและออกแบบ  
   5.2 ฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
   5.3 ฝุายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  
   5.4 ฝุายเครื่องจักรกล  
   5.5 ฝุายผังเมือง  
  6. หน่วยตรวจสอบภายใน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 1 งาน ได้แก่  
   6.1 งานตรวจสอบภายใน  
  7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก่  
   7.1 ฝุายบริหารการศึกษา  
   7.2 ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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  8. กองพัสดุและทรัพย์สิน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ฝุาย ได้แก่  
   8.1 ฝุายพัสดุ  
   8.2 ฝุายทรัพย์สิน  

2. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม “สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว”  
3. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
 ๑. การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  
 ๒. การพัฒนาด้านสังคม  
 ๓. การพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง  
 ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
 ๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๖. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
 ๘. กาพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
 ๙. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

4. บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบอย่างกว้างขว้าง และมีภารกิจหลายประการ  แต่
ด้วยมีงบประมาณโครงการด าเนินภารกิจที่จ ากัด จึงได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ ดังนี้  
 4.1 ภารกิจหลัก  
  (1) ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดและก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด ให้
ครอบคลุมทุกด้าน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ, จังหวัดและท้องถิ่น 
  (2) ส่งเสริมการจัดการศึกษา การกีฬา ท านุบ ารุงศาสนา รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  (3) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ  
  (4) ส่งเสริมการจัดการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน ในระดับจังหวัด  
  (5) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และวางระบบ 
ผังเมืองที่ดี มีการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลและบ าบัดน้ าเสียรวมของจังหวัด 
  (6) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริมการปลูกปุาและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้เหมาะสมกับชุมชน 
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  (7) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาและการ
บริหาร จัดการบ้านเมืองที่ด ี 
  (8) การจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในจังหวัด 
 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
  1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการด ารงชีวิต  
  2. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี  
  3. ประชาชนมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย  
  4. เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีพ  
  5. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
  6. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่  
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน 
  8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
ให้ได้มาตรฐานและใช้งานได้ตลอดฤดูกาล  
  9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน  
  10. เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  
 
 4.2 ภารกิจรอง  
 (1) การพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ยังคงมีความสะดวกสบาย ยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการและให้
การสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงให้มีอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 - ถนนดี  จะด าเนินการโครงการถนนไร้ฝุุนให้เต็มพ้ืนที่ 
 - น้ าพอ  จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 
 - ไฟสว่างทั่วถึง  เพ่ิมไฟฟูาส่องสว่างไฟฟูาสู่ไร่นาให้สะดวกต่อการเดินทางและการประกอบอาชีพ 
 (2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นต้นทุนทางสังคมและต้นทุนชีวิตของ
ประชาชนชาวนครพนมจะต้องด าเนินการอย่างจริงจังเพ่ือปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเท่ากับเป็น
การท าลายชีวิตมนุษย์ 
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5. การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
 5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
  จุดแข็ง (Strength)  
  1. มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะความสามารถเฉพาะทาง  
  2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ  
  3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม  
  4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
  6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี สถานที่เอ้ือต่อการท างาน  
  7. มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
  จุดอ่อน (Weakness)  
  1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร ยังไม่พร้อม  
  2. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน  
  3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  
  4. การเปลี่ยนแปลง โอนย้าย ของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
  5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
   6. การกระจายงานไม่สมดุล  
 5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
  โอกาส (Opportunity)  
  1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วย  ความ
รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
  2. ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการ อ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  
  3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
  4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ ท าให้มีเครือข่ายในการท างาน  
  อุปสรรค (threats) 
  1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย  
  2. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบก าหนด 
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6. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่ง ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับใช้เป็นกรอบ และ แนวทาง
ในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  มีขวัญและก าลังใจ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  
 6.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
 เป้าประสงค์ 
 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร  
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน  การ
ด าเนินงานของส่วนราชการภายใน มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน  และการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่องค์การบริหาร  ส่วน
จังหวัดคาดหวัง  
 กลยุทธ์ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  
 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง ด้านการ
สรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา  บุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน  
 3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
 5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 6.2 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0  
 เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือให้ การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  ประสบ
ผลส าเร็จตามเปูาหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร  
 กลยุทธ์ 
 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  



- 7 - 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ทุกระดับ 
ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ  และ
อุทิศตนเพื่อองค์กร  
 5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

 6.3 ความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยึดหลักสมรรถนะและการเสริมสร้าง หลักธรรมาภิบาล  
 เป้าประสงค์  
 1. มีการส่งเสริมศีลธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว  
 2. การสรรหาบุคลากรที่ใช้หลักสมรรถนะอย่างเหมาะสม  
 กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและสร้างจริยธรรมบุคลากรในองค์กร  
2. มีกิจกรรมสร้างความเข้าใจและค่านิยมในการปฏิบัติงาน เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม  

 6.4 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร 
 เป้าประสงค์  
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 2. เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร กลยุทธ์ 
ส่งเสริมความสุขและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  

 6.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 เป้าประสงค์  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร  
บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ  
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
 3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
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 4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

 6.6 การเสริมสร้างความก้าวหน้าและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
 เป้าประสงค์  
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รักษาคนดี คนเก่ง ไว้กับองค์กร โดยการเสริมสร้างความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ ใน
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ  
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

 กลยุทธ์  
 1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  เป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
 2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
 4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพ่ือเป็นแผนด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


