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คำนำ 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อสร้างระบบบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ สร้าง
บุคลากรท่ี มีคุณธรรมและมีสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันสมัยกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง 
สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการประชาชน ตามภารกิจ อำนาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2562 รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโนยายและกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพื่อประเมินผลสถานภาพการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว ต่อไป 
 
          
          งานการเจ้าหน้าท่ี 
            องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและจําเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการ 

บริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทํางานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร ดังนั้น องค์กรจําเป็นต้องจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณภาพ และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน     เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยโดยเป็นระบบท่ียึดถือหลักคุณธรรม  หลักธรรมาภิบาล รองรับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี  และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลบุ่งแก้ว จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง 

เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและการบริหาร อัตรากําลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการดําเนินงานของทุก
หน่วยงาน ในองค์กร รวมทั้งมรีะบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกับผลตอบแทนและมีการกําหนด
สมรรถนะและลักษณะท่ี พึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวัง 
กลยุทธ ์

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ 
กิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งแก้ว 
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังด้านการสรรหา การ 
เล่ือนขั้นเงินเดือนและปรับปรุงตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ 
และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การ 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้ง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

 



กลยุทธ ์ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งแก้ว 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหน่งและการ 
บริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย 
อาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วนตําบล บุ่ง
แก้ว 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ 
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์  

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถ 
นําไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ ์

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้ 
งานระบบ และเพื่อขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพฒันาระบบในอนาคต  
นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์  

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ รักษาคนดี 
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้าง
ช่อง ทางการส่ือสารให้ส่ิงแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย  และส่ิงแวดล้อม
ใน การทํางาน ตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 



 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตรากำลัง 

1.1 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566)  เพ่ือใช้ในการ
กำหนดโครงกสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่รองรับภารกจิขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

-มีการดำเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งใหม่เพ่ิม 
เพ่ือรองรับภารกจิขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล รวมทั้งดำเนินการสรรหา
พนักงานส่วนตำบล 

 1.2 การจัดทำสมรรถนะ  เพ่ือนำมาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนข้ัน
และปรับตำแหน่ง การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
และการบริหารผลตอบแทน 

-มีการนำสมรรถนะ เฉพาะตำแหน่งตาม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาใช้เป็น
เครื่องมือในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

 1.3 การจัดทำสายอาชีพและเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

-มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของ
แต่ละตำแหน่งและประชาสัมพันธ์ให้ทุก
คนรับทราบ 

 1.4 การจัดทำระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและ
สมรรถนะหลัก 

-มีการจัดทำระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีระเบียบกำหนด เป็นไป
ตามหลักความโปร่งใสและยุติธรรม 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.1 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 – 2566) ให้สอดคล้อง
กับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 
– 2566) 

-มกีารจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
สอดคล้องกับรอบการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  

 2.2 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี  

-มีการสำรวจความต้องการ การ
ฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปีและดำเนินการตาม
แผน 
 

 2.3 การจัดทำแผนความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

-มีการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของ
แต่ละประเภทตำแหน่งและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ 

 2.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ ตามสายอาชีพ
และตำแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง 

-มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุคนได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตามหลักสูตรที่
หน่วยงานภายนอกจัดข้ึน รวมถึงการ
ฝึกอบรมที่จัดโดย อบต.บุ่งแก้ว 



 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศ
ตนเพ่ือองค์กร 

-มีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรม และฝึกอบรมเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบคุลากร 
อบต.บุ่งแก้ว 

 2.6 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน ความรู้
และประสบการณ์ในการทำงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

-มีการดำเนินการจัดการความรู้ 
รวบรวมข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไว้ที่
เว็บไซต์ของ อบต.บุ่งแก้ว มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง
เฟชบุ๊ค ไลน์ ของ อบต.บุ่งแก้ว รายงาน
ผลการฝึกอบรม รวมถึงมีการประชุม
พนักงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข่าวสาร ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใน
องค์กรอยู่เสมอ 

3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร -มีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถ่ิน (LHR)  ให้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร 

-มีการนำสารสนเทศตามสมัยนิยมมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
บริหารงานบุคคล ผ่านทางอีเมล์ 
เว็บไซต์ ไลน์ และ เฟชบุ๊ค เป็นต้น 

 3.3 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรใหผู้้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการ
ใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 

-นักทรัพยากรบุคคลและผู้มสี่วน
เก่ียวข้องได้รับการฝึกอบรมด้านระบบที่
ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 



 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

4.ด้านการประเมินประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 

4.1 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ
เหมาะสม เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

-มีการจัดทำระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีระเบียบกำหนด  
เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและ
ยุติธรรม 

 4.2 ปรับปรุงระบบแรงจงูใจในการ
ปฏิบัติงาน 

-มีการศึกษาสำรวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุง
การบริหารงานของผู้บริหาร 

 4.3 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 

-ผู้บริหารใหค้วามสำคัญกับ
สภาพแวดล้อมในการทำงานของ
บุคลากร อบต.บุ่งแก้ว โดยมีการตรวจ
และปรับปรุงสภาพความปลอดภัยของ
วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานอยู่เสมอ 

 4.4 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่งคนดี 
และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 

-มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น อบต.บุ่ง
แก้ว อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน 

 4.5 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ผลตอบแทนพิเศษ 

-มีการปรับปรงุและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
พิเศษแก่บุคลากร 

 4.6 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

-จัดให้มีช่องทางการสื่อสารด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์หลายช่องทาง 
เช่น โทรศัพท์  ไลน์ เฟชบุ๊ค  อีเมล์  
เป็นต้น  

 

 
 


