
 
การดำเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 
 

 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ 

*************** 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) กี่พัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของนุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง 
  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง
และการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ
มีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
    1. การจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  และทบทวนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจขององค์กาบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
    2. นำหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม  มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา  การบรรจุ  และแต่งตั้งบุคลากร การเลื่อนข้ัน  เลื่อนระดับ และปรับตำแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลค่าตอบแทน 
    3. มีกระบวนการสรรหาคนดี  คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้  มีการจัดทำปฏิทินเพ่ือวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกตำแหน่ง 
    4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก โดยมีการ
ทำชข้อตกลง  (MOU) ร่วมกัน 
    5. มีการบริหารจัดการเพื ่อรักษาไว้ซึ ่งคนดีและคนเก่งขององค์กรจัดทำแผนการสืบทอด
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งองค์กร 
  การดำเนินการ 
    1. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 และได้ทบทวน
และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการ
ปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์ ตามประกาศหลักเกณฑ์ ของ อบต.กำหนด 
(รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
    2. จัดทำคู ่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู ่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน) 
    3. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) 
 

  2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  เป้าประสงค ์  

สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและ
ตรงตามสายงานที่กำหนด 
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กลยุทธ์ 
  1. จัดทำประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานที่กำหนด 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัตรให้เป็นไปตามประกาศกำหนด 
  3.  สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
การดำเนินการ 

    1. มีตรวจสอบ  ทบทวนอัตรากำลังของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
    2. เมื่อมีตำแหน่งว่างจะมีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  ซึ่งการดำเนินการเป็นรูปแบบ
คณะกรรมการและคณะทำงานทุกขั้นตอน 
     3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทำงานเปิดเผย 
     4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้เพียงพอตาม
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 

  3. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค ์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 
  1. การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด 
  2. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
  3. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน

ขั้นเงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบที่กำหนดร่วมกัน 
การดำเนินการ 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  (รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์) 
  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน

ภายใต้กรอบที่กำหนดร่วมกัน 
  3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 
 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
เป้าประสงค ์ 
ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  เกิดจิตสำนึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ์ 

     1. เพ่ิมพูนความรู้ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์  ด้าน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

  2. ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ให้เกิด
จิตสำนึกในการรักและหวงแหนองค์กร 

    3. ยกย่องบุคลากรที่ทำคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาให้กับราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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  การดำเนินการ 
    1. จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร
ประจำปีทุกปี 
    2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างฯนำโดยผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สุจริตและต่อต้านการทุจริตให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
    3. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน  และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ 
     4. ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 
  5. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
  เป้าประสงค ์ 
                      ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นพื้นฐานของข้าราชการที่ดีและเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงานควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ 
    1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรที่มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
    2. การประเมินเป็นรูปแบบคณะกรรมการ 
    3. การประเมินนี้สามารถนำไปใช้เพื่อขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นซึ่งผลการ
ประเมินต้องสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” 
  การดำเนินการ 
                   1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมฯ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโพธิ์) 
           2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใต้กรอบที่กำหนดร่วมกัน 
     3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  6.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
       เป้าประสงค์ 
       ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง  และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถศักยภาพ  และทักษะการทำงานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์
ขององค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรให้องค์กร 

      กลยุทธ ์
       1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้ภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโนนโพธิ ์
       2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามหลักสมรรถนะ 
       3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ทุกระดับเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
       4. จัดทำระบบประเมินผลการฝึกอบรมหลังเข้ารบการฝึกอบรม 
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       5. จัดทำแผนการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

       6. จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
       7. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราฃการ  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ของข้าราชการ  และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์ 
        8. พัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ

เรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
        9. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและความก้าวหน้าของทุกตำแหน่ง 
        10. ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีขององค์กร 
        การดำเนินการ 

1.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

                        7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
         เป้าประสงค์  

                              ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ 
         กลยุทธ ์

           1. จัดทำแผนการดำเนินงานการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เช่น การเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
           การดำเนินการ 
                         1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนโพธิ์ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์) 
                2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใต้กรอบที่กำหนด
รว่มกัน 
           3. นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ  เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบ และแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนระดับ 

                          8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                              เป้าประสงค์ 
                               เสรมิสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  ให้
สิ่งจูงใจผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทำงาน
ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
   กลยุทธ์ 
                                1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
                                2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
                                3. ยกย่องบุคลากรที่เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความทุ่มเทเสียสละและทำคุณประโยชน์ให้แก่
องค์กร 
                                4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิจะได้รับอย่างครอบคลุมทั่วถึงและยั่งยืน 
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    การดำเนินการ 

1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีอยู่เสมอ 
2. วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการทำงานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ 

เพียงพอในการใช้งาน 
3. จัดทำโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ 

ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   


