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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ซ่ึงเป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  การวางแผนก าลังคน  การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร  การสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน           
การพัฒนาบุคลากร  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  การรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงานมาตรการด าเนินการทางวินัยหรือการลงโทษ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1.  นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
เป้าประสงค์ 
ด าเนินการวางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบ

อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือน
การด าเนินงานของทุกส่วนราชการในองค์กร  รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลเช่ือมโยงกับ
ผลตอบแทน  และการก าหนดสมรรนนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1.  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  และทบทวนปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร  ระบบงานในแผนอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  อ านาจหน้าท่ี  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 

2.  น าหลักสมรรนนะและคุณธรรม  มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังด้าน
การสรรหา  การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  การเล่ือนข้ัน  และการเล่ือนระดับ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

3.  มีกระบวนการสรรหาคนดี  คนเก่งเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

4.  มีการจัดท าคู่มือเพื่อวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์กร 
5.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรนนะหลัก  โดยมี

การท าข้อตกลง (MOU)  ร่วมกัน 
6.  มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซ่ึงคนดีและคนเก่งขององค์กร 
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อเป็นการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง  และ

เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการตรวจสอบการใช้ต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ  
40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องน่ิน  พ.ศ. 2542  (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง  2564-2566) 

2.  จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2.  นโยบายด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน

และตรงตามสายงานท่ีก าหนด 
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กลยุทธ์ 
1.  จัดท าประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานท่ีก าหนด 
2.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
3.  สรรหาและเลือกสรรบุคคลอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม 
การด าเนินการ 
1.  มีการตรวจสอบ  ทบทวนอัตราก าลังของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
2.  เม่ือมีต าแหน่งว่างจะมีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร/ประชาสัมพันธ์รับโอน  ซ่ึงการ

ด าเนินการเป็นรูปแบบคณะกรรมการและคณะท างานทุกข้ันตอน 
3.  ประกาศรับสมัครบุคคล/ประกาศรับโอนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เข้าท างานเปิดเผย 
4.  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ความสามารนเข้ามาท างานให้เพียงพอตาม

ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  นโยบายด้านการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ 
-  การสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายบริหารท่ีว่าง และสายปฏิบัติท่ีว่าง  โดยวิธีการ

ย้าย  การโอน  การคัดเลือก  เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าท่ี 
กลยุทธ์ 
-การสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายบริหารท่ีว่าง และสายปฏิบัติท่ีว่าง  โดยวิธีการ

ย้าย  การโอน  การคัดเลือก  ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงาน             
ส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นก าหนด 

การด าเนินการ 
1.  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  โดยยึดหลักสมรรนนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส

และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน  ยุติธรรม  และโปร่งใส  เพื่อรองรับ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  และให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดขอนแก่นก าหนด  และได้ก าหนดสมรรนนะของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองแนบท้ายประกาศน้ี 

2.  การด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรร
หาและด าเนินการตามระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 

4.  นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 
1.  การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด 
2.  มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
3.  คณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน

เงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบท่ีก าหนดร่วมกัน 
การด าเนินการ     
1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการ

พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
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2.  มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากล่ันกรองผลคณะการปฏิบัติงาน

ภายใต้กรอบท่ีก าหนดร่วมกัน  ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
3.  มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนภายใต้กรอบท่ี

ก าหนดร่วมกัน 
4.  ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดท่ีจัดท าไว้ประกอบการประเมิน  และเสนอความเห็น

เก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 
5.  ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตา 
6.  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ตามผลการ

ปฏิบัติงานท่ีแท้จริง 
 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างท่ัวนึง  และต่อเน่ืองโดยการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารน  ศักยภาพ  และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับสนานการณ์  วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม  และมีการบูรณา

การร่วมกัน 
2.  มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
3.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร 
4.  มีระบบการบริหารผลงานท่ีเน้นประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุ้มค่า 
5.  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ  ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6.  ให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง  มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลความรู้

และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การด าเนินการ 
1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
2.  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน 
3.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
4.  มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 

6.  นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ 
กลยุทธ์ 
1.  มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารนในการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ือง  ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2.  สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
3.  มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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การด าเนินการ 
1.  จัดท าคู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 
2.  เล่ือนระดับและแต่งต้ังพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.  เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ  ก.อบต.จังหวัด  เพื่อขอรับความเห็นชอบและ

แต่งต้ังเพื่อเล่ือนระดับ 
7.  นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เกิดจิตส านึก

ด้านคุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ 
1.  สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของท้องน่ิน 
2.  จัดท ากิจกรรม/โครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
3.  ประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
การด าเนินการ 
1.  จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง  โดยผู้บริหารสูงสูดประกาศ

นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No  Gift  Policy)  ให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร 

2.  ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 

3.  จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เป็นประจ าทุกปี 

8.  นโยบายด้านการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานมาตรการด าเนินการทางวินัย
หรือการลงโทษ 

เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง  เกิดจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

กลยุทธ์ 
1.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ี กระท าผิดวินัย

ไม่ร้ายแรงได้ในข้ันว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าบันทึกช้ีแจงเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบหมายงานอ่ืนให้ปฏิบัติ
เน่ืองจากกระท าความผิด แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 

2. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  
คร้ังยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ 

* การด่ืมสุรา การเล่นการพนันในสนานท่ีราชการ 
* การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมาย

หรือระเบียบก าหนด 
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* การขาดเวรยามรักษาสนานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวหนอง 

* การทะเลาะวิวาทกันเอง 
การด าเนินการ 
1.  จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องน่ิน 
2.  ประกาศประมวลจริยธรรม 
2.  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนองทราบ 
 

9.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน  ส่งเสริมสวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับ

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหัวหนอง 
กลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสวัสดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม

กฎหมาย 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกก าลังกายหลังเลิกงานทุกวัน 
3.  จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4.  จัดกิจกรรมภายในเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานในวันข้ึนปีใหม่ไทยของ

ทุกปี 
5.  จัดท าโครงการกิจกรรม  5  ส.  เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน 

การด าเนินการ 
1.  จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.  จัดกิจกรรมภายในเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานในวันข้ึนปีใหม่ไทยของ

ทุกปี  มอบรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดีเด่นตามผลการประเมินประจ าปี 
3..  จัดท าโครงการกิจกรรม  5  ส.  เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


