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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม ไดด้ าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง เป็นไปตาม

กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัตงิาน ตามภารกิจของ

หน่วยงาน การบรรจุและแตง่ตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตังิาน การส่งเสรมิจริยธรรมและ

รักษาวินัยของบุคลากรในหนว่ยงาน  การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคณุภาพชวีิต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน  
เปา้ประสงค ์ 

วางแผนอตัราก าลงัคน โดยค านึงถึงภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนนุและส่งเสรมิให้มี

โครงสรา้ง ระบบงาน การจดักรอบอัตราก าลงัและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกบัภารกิจขององคก์รและเพยีงพอ มี

ความคล่องตัวต่อการขับเคลือ่นการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองคก์ร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธผิล 

เช่ือมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องคก์รคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ีเพื่อใช้ในการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อ

ภารกิจขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒.ทบทวนและปรับโครงสรา้งองคก์ร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลงัให้สอดคล้องกับวสิัยทัศน์ พันธ

กจิ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 

๓.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมอืในการบริหารทรัพยากรบุคคลทางด้านการ

สรรหา การเลือ่นขัน้และปรับต าแหนง่ การประเมนิผลการปฏิบัติ 

๔.จัดท าระบบประเมนิผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  

๔.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบรหิารจดัการคนดีและคนเกง่ขององคก์ร 

ด าเนินการ 

 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๔๖4 – ๒๔๖6) และได้ทบทวนและปรับปรุง โครงสรา้งองคก์ร 

ระบบงานและกรอบอตัราก าลัง ใหส้อดคล้องกับวสิัยทัศน์ พันธกจิ และแผนการปรับบทบาทและ ภารกิจขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลนาไหม (รายละเอียดตามแผนอตัราก าลงั ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๖๖) 

๒. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เปา้ประสงค์  

ด าเนินการวางแผน ดา้นการสรรหาคนดีคนเก่ง ตามคุณลกัษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและเลอืกสรร
บุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง และให้การส่งเสรมิสนับสนุนเชิดชยูกย่องบุคลากรที่ปฏิบัตงิานตามภารกิจของหน่วยงานในระดับ
ดีเด่น  
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กลยุทธ์ 
๑.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. การคัดเลือกบุคลากรดีเดน่ด้านการแต่งกาย  
3.ยกย่องพนักงานที ่เป็นคนเกง่ คนดีและคุณประโยชน์ใหอ้งค์กร  
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

ด าเนินการ 
๑.จัดท าโครงการเชิดชูเกียรตใิห้กับพนักงานที่ปฏิบัตงิานดีเด่น 
2.ด าเนนิการมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกประจ าปีงบประมาณปลีะ 2 คน 
3.จัดท าประกาศยกยอ่งชมเชยผู้ปฏิบัตงิานดีเดน่ประจ าปีงบประมาณ 

๓. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

เปา้ประสงค์  
ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และเลือกสรรบุคคลที่

เป็นคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัตงิานตามภารกิจของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ 

๑.จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังทีล่าออก หรือโอนยา้ยโดยมุ่งเนน้ใหม้ีอตัราก าลงัว่างไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของ
อัตราก าลงัทั้งหมด 

2.การด าเนนิการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติที่วา่ง โดยจดัท าหนังสือแจ้งความประสงคใ์ห้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิน่(กสถ.)เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังาน
ส่วนต าบลในต าแหนง่ที่วา่งตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 ด าเนินการ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม อาจคัดเลอืกบุคคลเพื่อบรรจุเขา้รับราชการและแต่งตั้งให้ 

ด ารงต าแหนง่พนักงานส่วนต าบล โดยไมต่้องด าเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้ 

1. กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ได้รับทุนเลา่เรียนหลวง ทุนรฐับาล หรือทุกขององคก์ารบรหิาร 

ส่วนต าบลในสาขาที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรอื 

2. กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรที่คณะกรรมการกลางพนกังาน 

ส่วนต าบล(ก.อบต.)ก าหนดใหอ้งคก์ารบรกิารส่วนต าบลจัดให้มีการศึกษาขึน้เพื่อเข้ารับราชการในองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลนั้นโดยเฉพาะ 

3. กรณีการบรรจุและแต่งตัง้ผู้ส าเร็จการศึกษาในคุณวุฒิท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน 

ต าบล(ก.อบต.)ก าหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีมีเหตุพิเศษได ้

 4. กรณีอื่น ๆตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.)ก าหนด 
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๔. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เปา้ประสงค ์ 

ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ 
๑.จัดท าแผนอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ตรงกับความจ าเป็นโดยการจัดส่ง

ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
2.ส่งเสรมิให้บุคลากรมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ

ถา่ยทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผูป้ฏิบัตงิานทุกระดับตาม 

สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนือ่ง 

5.จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge:KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ การคลัง หรืออื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยเผยแพร่ความรู้
แกบุ่คลากรในสังกัดเป็นประจ า 

 ด าเนินการ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖5 (รายละเอียดตาม 

แผนพัฒนาบุคลากร) 

๒. มีการสนับสนุนส่งเสรมิพฒันาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการ ปฏบิัติงานอยา่ง 

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสตูรตา่งๆ ที่สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาบุคลากร จดัสง่บุคลากรตามสาย

งานไปฝึกอบรมฯ  

3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

๕. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปา้ประสงค์  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม ร่วมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงานโดยน าระบบตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน (KPL) จากเป้าหมายขององค์กร ลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ (Corporacy Competency) 
โดยการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

กลยุทธ์ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปรง่ใสและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 
2. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษแ์กส่ายตา 
3.พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภิาพ เป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
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ด าเนินการ 
๑.จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทต าแหน่งและระดับ 
2.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ

เป็นไปตามที่กฎระเบยีบราชการก าหนด 

6.นโยบายด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เปา้ประสงค ์ 
มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการประพฤติและปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดยยึดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

กลยุทธ์ 
๑.แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น นโยบายคุณธรรม 

จรยิธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง รักษาระเบยีบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณของทางราชการ 

2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจรยิธรรมในการท างาน  

3.ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้ างมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ด าเนินการ 
1. จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับการส่งเสรมิจริยธรรมและรักษาวินัยของ 

บุคลากรในหน่วยงาน 

     2. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ใน ศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ และมีความ 

รับผดิขอบ 

     3. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มให้ตรวจสอบ 

                4. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรโีดยยึดประโยชน์ ของประชาชนเป็นหลัก    

                5. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ 

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบหมายงานอื่น ให้ปฏิบัติเนื่องจาก
กระท าความผิด และเสนอให้ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทราบ 
                6. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ 3 ครัง้  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คอื 

 1. การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
 2. การทุจริตหรือพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
 3. การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 4. การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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7.นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เปา้ประสงค ์ 
มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อใช้ตรวจสอบ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ 

1.  มีการสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3.  มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งกอ่นและหลังการฝึกอบรม 

ด าเนินการ 
๑.จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และแจ้งเวยีนให้ขา้ราชการในหน่วยงานรับทราบ 
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็น

ปัจจุบัน เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
 3.มีการสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  

8.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
เปา้ประสงค ์ 
เสริมสรา้งความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชวีิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเก่ง

และท าคุณประโยชน์ไว้กับองคก์ร 
กลยุทธ์ 
๑.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
2.สรา้งช่องทางการสื่อสารด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 
3.ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ

ท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
5.สรา้งช่องทางการสื่อสารด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 
6.ส่งเสรมิความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
ด าเนินการ 

1. สนับสนนุและส่งเสรมิให้บคุลากรมีส่วนร่วมในกจิกรรม 

2.ส่งเสรมิสวสัดิการและสิง่อ านวยความสะดวกเพ่ิมเตมิที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

3. ส่งเสรมิและสนับสนนุให้พนักงานออกก าลงักายหลงัเลกิงานทุกวัน 

4. จัดท าโครงการศึกษาดงูานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

5. จัดกจิกรรมภายในเพื่อเปน็การสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างานในวนัขึน้ปใีหมไ่ทยของทุกปี 

6. จดัท าโครงการกจิกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภยัในด้านสุขภาพของพนักงาน
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