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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 

----------------------------- 
  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  ได้ดำเนินการตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ การสรรกา  การบรรจุ การแต่งต้ัง  การ
โอน  การย้าย การพัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนตำแหน่ง  การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  การลงบโทษและการให้พ้นจากตำแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  โดยเป็นรพบบยึดถือคุณธรรม  และหลักธรรมภิบาลของอการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance)  และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ได้ดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่ง
เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลังคน  การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  การสรรหาคนดีคนเก่ง  การ
พัฒนาบุคลากร  การสร้างเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิติของบุคลากรในหน่วยงาน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. นโยบายปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง 
   เป้าประสงค์ 
  ดำเนินการวางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบ
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมัสมกับภารกิจและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานของทุกส่วนราชการในองค์กร  รวมทั ้งมีระบบการประเมินผลที ่มีประสิทธิผลเชื ่อมโยงกับ
ผลตอบแทน และการกำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างท่ีองค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล  และทบทวนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร  ระบบงานในแผนอัตรากำลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธะกิจ  อำนาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
  2. นำหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม  มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ทั้งด้านการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร  การเลื่อนขั้น  การเลื่อนระดับ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3. มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  4. มีการจัดทำปฏิทินเพื่อวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกตำแหน่ง 
  5.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  โดยมี
การทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน 
  6. มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาไว้ซึ่งคนดีคนเก่งขององค์กร 
  การดำเนินการ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566) ให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร โดยการกำหนดหน่วยตรวจสอบภายใน  ตำแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  จำนวน  1 ตำแหน่ง 
  2. จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3. จัดทำคู่มือแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ครอบคลุมทุกตำแหน่ง 
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   2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
  เป้าหมาย 
  สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตำแหน่งท่ีว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
และตรงตามสายงานท่ีกำหนด 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทำประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานท่ีกำหนด 
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  3. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
  การดำเนินการ 
  1. มีการตรวจสอบ และทบทวนอัตรากำลังของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
  2. เมื่อมีตำแหน่งว่างจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบ
คณะกรรมการและคณะทำงานทุกขี้นตอน 
  3. ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาอย่างเปิดเผย 
  4. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้มีควารมรู้ความสามารถเข้าทำงาน 

  3. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เป้าหมาย 
  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส  เป็นธรรม เปิดเผยตรวจสอบได้ 
  2. มีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
  3. คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาเล่ือน
ขั้นเงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบท่ีกำหนดร่วมกัน 
  การดำเนินการ 
  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบท่ีกำหนดร่วมกัน 
  3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน  และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 

  4. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม และรักษาวินัย 
  เป้าประสงค ์
  ส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เกิดจิตสำนึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร   
  กลยุทธ์ 
  1. เพิ่มพูนความรู้ให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. ปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ให้
เกดิจิตสำนึกในการรักและหวงแหนองค์กร 
  3. ยกย่องบุคลากรที่มีคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาให้กับราชการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน
การทำงาน 
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  การดำเนินการ 
  1. จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในองค์กร
ประจำทุกปี 
  2. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการและพนักงานจ้าง นำโดยผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กร  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
  3. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 
  4. ประกาศยกย่องบุคคนด้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรในองค์กร 

  5. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
  เป้าประสงค ์
  ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของข้าราชการที่ดีและเพื่อ
ความกา้วหน้าในสายงานควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยะธรรม 
  กลยุทธ์ 
  1.  กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรท่ีมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.  การประเมินเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ 
  3. การประเมินนี้สามารถนำไปใช้เพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งผลการ
ประเมินต้องสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า  ความรู้คู่คุณธรรม 
  การดำเนินการ 
  1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ 
  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานภายใต้กรอบท่ีกำหนด
ร่วมกัน 
  3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดท่ีทำไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
วินัย  คุณธรรม จริยธรรมจรรยาวิชาชีพ 

  6. นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร 
  เป้าประสงค ์
  เสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นระบบอย่างท่ัวถึง  และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพและทักษะในการทำงานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ขององค์กร เพื่อให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายให้ภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล 
  2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตำแหน่ง ตามหลักสมรรถนะ 
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
  4. จัดทำรพบบประเมินผลการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
  5. จัดทำแผนดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงาน 
  6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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  7. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ  และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล 
  8. พัฒนาด้านการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  
การถ่ายทอดความรู้  การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
  9. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและความก้าวหน้าของทุกตำแหน่ง 
  10. ส่งเสริมวัฒนธรรมาอันดีขององค์กร 
  การดำเนินการ 
  1. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
  2. จัดส่งบุคลากรขารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
  3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร 
  7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  เป้าประสงค ์
  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ 
  กลยุทธ์ 
  1. จัดทำแผนดำเนินงานการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เช่น การเล่ือนและแต่งต้ัง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  2. จัดทำแบบเสนอผลงานให้เป็นไปคามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  การดำเนินงาน 
  1. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการเล่ือนและแต่งต้ังข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพล ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  2. มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานภายใต้กรอบท่ีกำหนด
ร่วมกัน 
  3. นำผลการประเมินเสนอ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอความเห็นชอบ และแต่งต้ังให้
ดำรงตำแหน่ง 

  8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค ์
  เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี  และความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  ให้
ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการ  ความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการ
ทำงานตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตารมท่ีกฎหมายกำหนด  และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงระบบจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2. ปรับสภาพความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการทำงาน 
  3. ยกย่องบุคลากรท่ีเป็นคนเก่ง  คนดี มีความทุ่มเทเสียสละและทำคุณประโยชน์แก่องค์กร 
  4. ปรับปรุงสวัสดิการท่ีบุคลากรมีสิทธิจะได้รับอย่างครอบคลุมท่ัวถึง 
  5. ดูแลสิทธิ์สวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเต็มท่ี 
  6. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามัคคี  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
โดยให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความรับผิดชอบ 
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  การดำเนินการ 
  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีอยู่เสมอ 
  2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการทำงานอบู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และเพียงพอใน
การทำงาน 
  3.  จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร  ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี  สามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้บุคลากร 
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