
 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามนโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารอัตราก าลัง 

แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและการ
บริหารอัตราก าลัง 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การ
จัดกรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อ
การขับเคลื่อน การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร 
รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง 

1.  ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
หน่วยงาน 
2.  น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน 
3.  เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 
4.  ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานและสมรรถนะหลัก 

1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวแก้ว 
2.  จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและ
ปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร
ผลตอบแทน 
3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5.  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและ
การบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

-  ควรมีการปรับปรุง
แผนอัตราก าลังอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2.  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพ่ือใช้การก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวแก้ว 
2.  จัดท าและด าเนินการตาม
แผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยน 

1.  การสรรหาได้ต าแหน่งที่
ต้องการและและเลือกสรรฯ 
2.  การสรรหาตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 

1.  ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งใหม่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การ
วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และ
การระดมความคิดของ คกก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
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 แปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 
3.  การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
ที่สูงขึ้น 
4.  แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 
5.  การคัดเลือกบุคคลเพื่อ
เลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 2.  ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง
ทั่วไปในต าแหน่งที่ว่าง  
3.  ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน 
4.  ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ที่ว่าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
4.  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลฯ 
 

 

3.  นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

-  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสาตร์ของ
องค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตาม 

1.  มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2.  มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในกับผู้ปฏิบัติงาน 
3.  บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร 
4.  มีการถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจของ อบต. 
2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน
และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง
ขององค์กร 
3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
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 เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร 

 4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.
หนองบัวแก้ว 
5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์
ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ
ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

 

 


