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องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม 

อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม ได้ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป 
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ 
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากําลัง 

เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบ อัตรากําลังและ
การบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง กับผลตอบแทน
และมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร บุคคลทั้งด้านการ

สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของานและสมรรถนะ หลัก 
๕. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งของ องค์กร 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุง โครงสร้างองค์กร 

ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

๒. จัดทําคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) 

๓. จัดทําคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (รายละเอียดตามคู่มือแผน เส้นทางความก้าวหน้า) 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการ เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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กลยุทธ์ 
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตําแหน่ง

และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

สายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ข้าราชการ 
๕. พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ ถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕6๖ 
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายในไปฝึกอบรม  

๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด ขั้นตอนงาน
เอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน บุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบใน อนาคต 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน  
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  

๔. นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นใจ ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง พอใจในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี ผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด สวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็น ตามที่กฎหมาย
กําหนดและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ 
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กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัย 
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย  
๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและทําคุณประโยชน์แก่องค์กร  
๕. มีระบบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง 
๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ 
๓. จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร ผู้บริหาร เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ  

๕. นโยบายด้านการบริหาร 
เป้าประสงค์ การกระจายอํานาจการบริหาร การสั่งการ เพ่ือความรวดเร็วในการ บริการประชาชน 
กลยุทธ์ 
๑. กระจายอํานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
๒. การกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปี ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว้ 
๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
การดําเนินการ 
๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน ภาระหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ชัดเจน ตามอํานาจหน้าที่ 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 
๓. การประชุมติดตามการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์  

6. นโยบายด้านอัตรากําลัง 
เป้าประสงค์ การบริหารกําลังคนให้มีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ และ ควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน

บุคคลให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกําหนด 
กลยุทธ์ 
๑. การบริหารจัดการกําลังเพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๒. พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน 
๓. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการกําลังคน  
การดําเนินการ 
๑. ส่งเสริมส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการกําลังคน ทั้งการใช้อัตรา พนักงานส่วนตำบล 

พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒. ตรวจสอบการใช้อัตรากําลังคนทั้งอัตราที่ตั้งใหม่และอัตราว่าง 
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๓. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนําระบบสารสนเทศกําลังคนมาใช้เพื่อการบริหาร จัดการและการวางแผน

กําลังคน 
๗. นโยบายด้านการสร้างและกระบวนการจัดการความรู้ 

เป้าประสงค์ การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ 
๑. การสร้างและแสวงหาความรู้  
๒. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
๓. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
๔. การเข้าถึงความรู้  
๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
6. การเรียนรู้  
การดําเนินการ 
๑. จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
๒. รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทําฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมายผ่านระบบ

เครือข่าย 
๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซดอ์งค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๕. เสริมสร้างกิจกรรมในการทํางานร่วมกัน การประชุม  

8. นโยบายด้านจริยธรรม 
เป้าประสงค์ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกษม มีหน้าที ่ดําเนินการให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล มาตรฐานจริยธรรม 

กลยุทธ์ 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั ่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ทั ้งนี ้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
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