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โดย  
 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสงเปอืย   
อ าเภอภเูวยีง  จังหวดัขอนแกน่ 

 
 
 



การด าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ของ  องค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย  อ าเภอภเูวยีง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซึ่งเป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดี คนเก่ง 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. นโยบายดา้นพฒันาบุคลากรตามขดีสมรรถนะทีจ่ าเปน็เพื่อรองรบัการบรหิารภาครฐัแนวใหม่ 
เป้าประสงค ์   
วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบ 

อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม  กับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยทุธ ์
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
  2. จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้ง
ด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการริหารค่าตอบแทน 
  3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี  และคนเก่ง  ขององค์กร 
  การด าเนนิการ 
  1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับ
บทบาท  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 2564-
2566) 
  2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติการ) 
  3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career  planning) 
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2. นโยบายดา้นการพฒันาสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  เป้าประสงค ์  
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึง  และต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ  ศักยภาพ  และทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จตามป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยทุธ ์
  1) จั้ดท าแผอัตราก าลัง 3 ปี ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย 
  2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการสืบ
ทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
  3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4)  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  5)  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  การด าเนนิการ 

1)  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
2) จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด
ขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร  สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้
บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยทุธ ์

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ 

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต   

   

 

 



-3- 

การด าเนินการ 

1) กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ  เป็นปัจจุบัน 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่างๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
3) จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

3. นโยบายดา้นพฒันาคณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน 

เป้าประสงค์    

เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึง 

พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมาย  ก าหนด  และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 

  กลยทุธ ์

1) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2)  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  ด้านการแต่งกาย 
4) ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดี และคุณประโยชน์ให้องค์กร 
5) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การด าเนนิการ 

1) จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบลและ 
พนักงานจ้าง  

  2) โครงการ 5 ส. ของ อบต.สงเปือย 

3) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.สงเปือย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
4) จัดเวทีระดมความคิดเห็นหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากร 
5) การประชุมประจ าเดือน ทุกเดือน 
6) การได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   

  7) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 

  8) มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน  รวดเร็ว ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพให้
มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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  9) มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค  และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 
   

 


