การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
..............................................
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้อง ได้ แก่ การวางแผนกาลัง คน การบรรจุ และแต่ งตั้ ง
บุ ค ลากร การสรรหาคนเก่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การรักษาวินัย
ของบุ ค ลากรในหน่ วยงานมาตรการดาเนิ นการทางวิ นัย หรื อการลงโทษ การพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลังคน
เป้าประสงค์
ด าเนิ น การวางแผน สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี โ ครงสร้ า ง ระบบงาน การจั ด กรอบ
อัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การดาเนิ นงานของทุ กส่ วนราชการในองค์ กร รวมทั้ ง มี ระบบการประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิ ผ ลเชื่ อมโยงกั บ
ผลตอบแทน และการกาหนดสมรรนนะและลั กษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของข้ า ราชการ ลู กจ้ า งประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1. จั ดทาแผนอั ตรากาลั ง ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลหัวหนอง และทบทวนปรั บปรุ ง
โครงสร้ างองค์ กร ระบบงานในแผนอัตรากาลัง ให้ สอดคล้ องกั บวิสั ยทัศ น์ พั นธกิ จ อานาจหน้า ที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
2. นาหลักสมรรนนะและคุณธรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน
การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การเลื่อนขั้น และการเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. มีการจัดทาคู่มือเพื่อวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในองค์กร
5. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรนนะหลัก โดยมี
การทาข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน
6. มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งขององค์กร
การดาเนินการ
1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อเป็นการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง และ
เป็นเครื่ องมื อสาคัญในการตรวจสอบการใช้ตาแหน่ง ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหัวหนองให้ เป็ นไปอย่า ง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่า ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ
40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องนิ่น พ.ศ. 2542 (รายละเอียดตามแผนอัตรากาลัง 2564-2566)
2. จัดทาคู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพ
2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เป้าประสงค์
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตาแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน
และตรงตามสายงานที่กาหนด

-2กลยุทธ์
1. จัดทาประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานที่กาหนด
2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศกาหนด
3. สรรหาและเลือกสรรบุคคลอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
การดาเนินการ
1. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากาลังของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
2. เมื่อมีตาแหน่งว่างจะมีการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร/ประชาสัมพันธ์รับโอน ซึ่งการ
ดาเนินการเป็นรูปแบบคณะกรรมการและคณะทางานทุกขั้นตอน
3. ประกาศรับสมัครบุคคล/ประกาศรับโอนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เข้าทางานเปิดเผย
4. ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารนเข้ามาทางานให้เพียงพอตาม
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
3. นโยบายด้านการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เป้าประสงค์
- การสรรหาพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการ
ย้าย การโอน การคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
-การสรรหาพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการ
ย้ า ย การโอน การคั ดเลื อ ก ให้ ด าเนิ น การตามประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งาน
ส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่นกาหนด
การดาเนินการ
1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรนนะ ความเท่าเทียมในโอกาส
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่นกาหนด และได้กาหนดสมรรนนะของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองแนบท้ายประกาศนี้
2. การดาเนินการสรรหาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาและดาเนินการตามระเบียบและประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
4. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
กลยุทธ์
1. การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กาหนด
2. มีการดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบที่กาหนดร่วมกัน
การดาเนินการ
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-32. มีการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลคณะการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบที่กาหนดร่วมกัน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
3. มีการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนภายใต้กรอบที่
กาหนดร่วมกัน
4. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทาไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน
5. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
6. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง
5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบอย่ า งทั่ ว นึ ง และต่ อ เนื่ อ งโดยการเพิ่ ม พู น ความรู้
ความสามารน ศั กยภาพ และทั กษะการทางานที่ เหมาะสม สอดคล้ องกั บสนานการณ์ วิ สั ยทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทางานแบบมีส่วนร่วมการทางานเป็นทีม และมีการบูรณา
การร่วมกัน
2. มีการวางแผนและบริหารกาลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจาเป็นของส่วนราชการ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
การดาเนินการ
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
4. มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
6. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ
กลยุทธ์
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารนในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม

-4การดาเนินการ
1. จัดทาคู่มือความก้าวหน้าในสายอาชีพประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ
2. เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัด เพื่อขอรับความเห็นชอบและ
แต่งตั้งเพื่อเลื่อนระดับ
7. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เกิดจิตสานึก
ด้านคุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องนิ่น
2. จัดทากิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
การดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยผู้บริหารสูงสูดประกาศ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร
2. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม/กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา เป็นประจาทุกปี
8. นโยบายด้านการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงานมาตรการดาเนินการทางวินัย
หรือการลงโทษ
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง เกิดจิตสานึก
ด้านคุณธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์
1. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่ กระทาผิดวินัย
ไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและมอบหมายงานอื่นให้ปฏิบัติ
เนื่องจากกระทาความผิ ด แล้ วเสนอให้ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล และนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล
ทราบ
2. มีมาตรการการรั กษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ ละระดั บสายการบังคั บบั ญชาละ ๓
ครั้งยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
* การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสนานที่ราชการ
* การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย
หรือระเบียบกาหนด

-5* การขาดเวรยามรักษาสนานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวหนอง
* การทะเลาะวิวาทกันเอง
การดาเนินการ
1. จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องนิ่น
2. ประกาศประมวลจริยธรรม
2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนองทราบ
9. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
เพื่ อพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิตการทางาน ส่ ง เสริ มสวั ส ดิ การและสิ่ ง อานวยความสะดวกให้ กั บ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหนอง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกาลังกายหลังเลิกงานทุกวัน
3. จัดทาโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. จัดกิจกรรมภายในเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานในวันขึ้นปีใหม่ไทยของ
ทุกปี
5. จัดทาโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน
การดาเนินการ
1. จัดทาโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. จัดกิจกรรมภายในเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานในวันขึ้นปีใหม่ไทยของ
ทุกปี มอบรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นตามผลการประเมินประจาปี
3.. จัดทาโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน

