
 

 
 
 
 
 

 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 



 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่งที่จ ะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็น
กลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส า เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
 

แบบฟอร์มรายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 

มิติที่ 1 
ความ

สอดคล้อง 
เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง
ในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ
ก าลังคนและจัดท าคุณลักษณะงาน
เฉพาะต าแหน่ง 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 – 2566 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  (Career 
Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า  (Career Path) 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) ของ
พนักงานส่วนต าบล 
 

1. รวบรวมกฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าของข้าราชการแต่
ละประเภท   

3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง และ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนทราบ  

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ของ



 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
 
 

บุคคล  2. แผนงานการหาความต้องการใน
การฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลทะ
เมนชัย 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการประชา -
สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. มีการประชาสัมพันธ์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หรือที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
ในโครงการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล จ านวน 1 ราย 

 6. มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 
โครงการ 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 

 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร                
บุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

1. บันทึกข้อมูลบุคลากร อบต.ทะเมน
ชัย 

1. บันทึกข้อมูลบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลทะเมนชัยใน
ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นได้
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ 1. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน 1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน



 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การ
โทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
ข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็น
เร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

 3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตรา  

มิติที่ 3 
ประสิทธิผล

ของการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง และ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนทราบ 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากร
ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสม
กับภารกิจ 

1. จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเมนชัย 
2. จัดส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
จ านวน 13 ราย 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT แก่
บุคลากร  

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 



 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง IT 
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า     
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาข้าราชการตาม
หลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65) 

 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการสอนงาน 

1. การสร้างระบบการสอนงานใน
หน่วยงาน (Coaching) 

-ยังไม่มีการด าเนินการ- 
(1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  

 
 6. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่

ได้รับการรวบรวม 
จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน

องค์กร 
1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 7. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ 
รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้
ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ 1. มีการประชาสัมพันธ์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

มิติที่ 4 
ความพร้อม
รับผิดด้าน
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

1. การจัดท ามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

1. จัดท าและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรรับทราบประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ

สมดุล
ระหว่างชีวิต

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากร 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. 
2. ด าเนินการประสานงานกับ
โรงพยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 3. มีการจัดอุปกรณ์พ้ืนฐานใน



 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
กับการ
ท างาน 

การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

 
 


