
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 
อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนำ 
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  และพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา
และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  จึงได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การวางแผนกำลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติ งาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์   
 
 
 

                      (ลงชื่อ)        นายชาตรี๊    ศรีวชิาฐา 
                           (นายชาตรี๊    ศรีวิชาฐา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
   วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  

 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การวางแผนกำลังคน  การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 
   เป้าหมาย  
    วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและพอเพียง มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนด
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
   กลยุทธ์  
   1. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
   2. จัดทำสมรรถนะ  และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งทางด้าน
การสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  
และการบริหารผลตอบแทน 
   3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
   4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
   5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
   การดำเนินการ 
   การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.๒564-2566)  ให้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ( รายละเอียดแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ –๒๕๖๖) 
 
 
 
 



 
 
   2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   เป้าหมาย 
   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ 
และทักษะของการทำงานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
    กลยุทธ์  
   1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
   2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสืบทอด
ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
   3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่าขาม มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
   6. การพัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
   การดำเนินการ 
   1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ( รายละเอียดแผนพัฒนา
บุคลากร) 
   2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 
 
   3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   เป้าประสงค์ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถนำไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาฐานข้อมูลระบบบุคลากร 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
   3. เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารด้านการจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการพัฒนาในระบบอนาคต 
   4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม บุคลากร
ร่วมกันเรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
 



 
 
   5. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การดำเนินการ 
   1. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติเป็นปัจจุบัน 
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
   3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ด้านสารสนเทศ 
 
   4. ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
   เป้าประสงค์ 
   เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิต และคงามพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี
คนเก่งไวกับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและสนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
   กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 
   2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
   3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
   4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
   การดำเนินการ 
   1. จัดทำประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
   2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ(จัดทำโครงการที่
ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน ) 
   3. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่าขาม   
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 
เรื่อง  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

-------------------------------------  

เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
โดยยึดถือมาตรฐานทั่วไปเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตน 

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  จึง
ประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างของพนักงานส่วนตำบลเก่าขาม  ให้ทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                               (ลงชื่อ) นายชาตรี๊   ศรีวิชาฐา 
          (นายชาตรี๊   ศรีวิชาฐา ) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


