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การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ประจำปี พ.ศ. 2566) 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
******************************************* 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
  เป้าประสงค ์
  มอบอำนาจในการตัดสินใจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้า เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วในด้านการ
บริหาร การบริการประชาชน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และให้มีการจะทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตาม
ภาระหน้าที่ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้ 
  กลยุทธ์ 
  1. การกระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้า ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
  2. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
ทิศทางที่วางไว้ 
  3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
  4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง ละมี
ประสิทธิภาพให้ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเน่ือง 
  การดำเนินการ 
  1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ภาระหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ชัดเจน ตามอำนาจ
หน้าที่ 
  2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  3. การประชุมติดตามการปฏิบัติงานทุกๆ 2 เดือน หรือเมื่อมีข้อหาหรือสั่งการเร่งด่วน 
แล้วแต่กรณี 
 

 2. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง การวางแผนอัตรากำลัง 
  เป้าประสงค ์
  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือสถิติ และตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลังโดยเปรียบเทียบภารกิจจากการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การบรรลุพันธกิจของ
องค์กรต่อไป 
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  กลยุทธ์ 
  1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้างในการวิเคราะห์
อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน 
ประเภท และระดับตำแหน่งเสนอคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พิจารณา 
  ๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่
การ กำหนดจำนวนตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวนตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึง
กาฬ เช่น การปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพิ่มอัตรากำลัง 
ข้าราชการ/ พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้างานข้าวในเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  การดำเนินการ 
  1. ส่งเสริมส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคน ทั้งการใช้อัตรา พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  2. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังคนทั้งอัตราที่ตั้งใหม่และอัตราว่าง 
  ๓. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนำระบบสารสนเทศกำลังคนมาใช้เพื่อการบริหาร จัดการและการ 
วางแผนกำลังคน 
  ๔. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๐) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  
  5. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
  6. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (รายละเอียดตามคู่มือแผน เส้นทาง
ความก้าวหน้า) 
 

 3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เป้าประสงค ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งเป็นไป ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน และผู้บริหาร
เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  กลยุทธ์ 
  1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานสำหรับเรียนชั้นเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
  2. EXPI ระดับบุคคลองคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง
ส่วน เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และ เป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงข้ึน 
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  3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการใน
แต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และแข่งขันกันด้วยผลงาน 
  การดำเนินการ 
  1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ปีละ ๒ ครั้ง 
  ๒. นำผลการประเมินมาเป็นตัวชี้วัดถึงการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
และ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 
 
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างและกระบวนการจัดการความรู้ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่ วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน 
องค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
  ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน
ทุก ระดับสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ข้าราชการ  
  ๕. พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ ถ่ายทอดความรู้ 
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเน่ือง 
  การดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๐๖ 
  ๒. จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
  ๓. รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทำฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย 
  ๔. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  ๕. บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  6. เสริมสร้างกิจกรรมในการทำงานร่วมกัน การประชุม 
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 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค ์
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารจัดการ
ทรัพยากร มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนงาน
เอกสาร สามารถ นำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน บุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
  ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ ผู้ปฏิบัติเองรับการ
ใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารทองบุคลากรกับการพัฒนาระบบในอนาคต 
  การดำเนินการ 
  1. จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน  
  ๒. ปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศไทยส่งบุคลากรไปฝึกนาม 
 

 6. นโยบายด้านสวัสดิการ การสร้างขวัญกำลังใจ 
  เป้าประสงค ์
  เสริมสร้างความมั่นใจ ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและทิ้ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี ผลงานและ
สมรรถนะใน ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด สวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวะ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็น ตามที่กฎหมาย
กำหนดและ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  ๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาชีวอนามัย และสภาพความ ปลอดภัย 
  ๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
  ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและทำคุณประโยชน์แก่องค์กร ๕. มีระบบการจ่ายเงิน
ตอบแทนพิเศษ 
  5. ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
  การดำเนินการ 
  ๑. จัดทำประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
  ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ  
  3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร ผู้บริหาร เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ 
 
 

********************************************* 


