
 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

---------------------------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรองรับภารกิจตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
เป้าประสงค์  
วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านงึถึงภารกิจ หน้าที่ความรับผดิชอบสนับสนุนและส่งเสริมให้

มีโครงสรา้ง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหนว่ยงานในองค์กร รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลที่มปีระสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ ์
๑.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ

ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒.ทบทวนและปรับโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
๓.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทางดา้นการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหนง่ การประเมินผลการปฏิบัติ 
๔.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
๔.จัดท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เป้าประสงค์  
ด าเนนิการวางแผน ดา้นการสรรหาคนดีคนเก่ง ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง และใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนเชดิชูยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานในระดับดีเด่น 

 
 



  
กลยุทธ ์
๑.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นดา้นการแต่งกาย  
3.ยกย่องพนักงานที ่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ใหอ้งค์กร  
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

3. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
เป้าประสงค์  
ด าเนนิการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหนง่และ

เลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนว่ยงาน 
กลยุทธ ์
๑.จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงหรอืทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรอืโอนย้ายโดยมุ่งเน้นให้มอีัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 

2.การด าเนินการสรรหาพนักงานสว่นต าบลสายปฏิบัติที่วา่ง โดยจัดท าหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแขง่ขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)เป็นผู้ด าเนินการสอบแขง่ขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานสว่นต าบลในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

                     4.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์  
ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีทักษะหรือ

สมรรถนะสูงให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ 
๑.จัดท าแผนอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ตรงกับความจ าเป็นโดย

การจัดสง่ขา้ราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู ้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการท างานอย่างตอ่เนื่อง 
4.จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge:KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งโดยเผยแพร่ความรูแ้ก่บุคลากรในสังกัดเป็นประจ า 

5.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์  
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม 

ร่วมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงานโดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPL) จาก
เป้าหมายขององค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีด
ความสามารถต่าง ๆ(Corporacy Competency) โดยการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบลและผูบ้ริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 
 
 



 
กลยุทธ์ 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง 

การประเมนิฯ 
2. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ 

ปฏิบัติงานที่แท้จริง 

6.นโยบายด้านการส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์  
มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการประพฤติและปฏิบัติของพนักงานในองค์กร โดย
ยึดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ 
๑.แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น นโยบาย

คุณธรรม จรยิธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง รักษาระเบียบวินัย ขอ้บังคับจรรยาบรรณของทางราชการ 

2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผย โปร่งใส พรอ้มให้ตรวจสอบ 

3.ส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7.นโยบายด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป้าประสงค์  
มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อใช้

ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน  

อย่างตอ่เนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

3. มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ

ฝกึอบรม 

8.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ

รักษาคนดี คนเก่งและท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 
กลยุทธ์ 
๑.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
 



 
2.สรา้งช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
3.ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
4.ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
5.สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
6.สง่เสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มผีลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 

        จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕64  

 

 

 

(นายนิรันดร์   โคตรปัจจมิ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 

 


