
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งองค์กร จึงมีนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดำเนินการวางแผนกำลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะ

ที่กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับต่อ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ที่เพ่ิมข้ึนหรือภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
1.2 จัดทำและดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

หรือการสูญเสีย 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือ

เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างต้องประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้งและแจ้ งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 แต่งตั ้งคณะกรรมการในการสรหาและเลือกสรรจากผู ้แทนหน่วยงาน เพื ่อให้สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

2. นโยบายด้านการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม

ของข้าราชการเพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจ แผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) เฉพาะแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและ

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงาน 
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2.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมกับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรภายนอก 
2.3 จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จังหวัด

กำหนด 
2.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในทุกหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
2.5 การจัดทำแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 

3. นโยบายด้านการรักษาไว้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ ์หมากแข้ง วางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง ที่มี
ประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร พร้อมจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรในสถานที่ทำงาน ที่เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพัน 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 จัดทำ ดำเนินการ และรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซด์

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาให้ความรู้ เพ่ิมทักษะใหม่ให้กับบุคลากร 
3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น และหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร 
3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งหการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีข้าราชการหรือพนักงานจ้างร้องเรียน ร้อง
ขอความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง พิจารณาโดย
ด่วน 

4. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ 
ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึง

ช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ ปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง

ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด
หรือทุจริตให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยเร็ว 
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4.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื ่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ ้นในตำแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม 

4.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ 
ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือก 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   8  มกราคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
 

ด้าน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
ด้านที่ 1 ด้านการสรรหา 1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตรากำลัง 

แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง 

 

 2. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมร รถนะประจ ำต ำแห น ่ ง ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

ระด ับความสำเร ็จในการจ ัดทำ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

โครงการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำ
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลในระบบแท่ง 

 

 3. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความ
ไม่โปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคล 

กิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบ
คุณธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล
อย่างสม่ำเสมอ 

 

ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนา 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1. แผนพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์หมากแข้ง 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

 

 2. มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ 

1. โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 

 

 3. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะสมรรถนะในการทำงาน 

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสม
รถนะประจำตำแหน่ง 

1. โครงการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่ง 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคล
ของ สถ. 

 



ด้าน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
 4. ม ีระบบการบร ิหารผลงานที ่ เน้น

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต ่ อ ร ะบบการประ เม ิ นผลก า ร
ปฏิบัติงาน 

1. มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
2. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 5. ให้บุคลากรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพ ียงมาใช ้ ในการทำงานและใน
ชีวิตประจำวัน 

ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนเพื ่อดำเนินการตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ด้านที่ 3 ด้านการรักษาไว้ 1. การสร ้างและปร ับกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
และว ัฒนธรรมในการทำงานให้
เหมาะสมกับภารกจิ 

โครงการสร ้างและปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

 

 2. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
ฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในระดับ
สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

 

 3. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
กระบวนงานในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์หมากแข้ง 

 

 4. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
รายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร 

แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราช
องค์การบริหารส่วนจตำบลโพธิ์หมากแข้ง เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

 

 5. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องเนื่องและเป็นรูปธรรม 

 

 



ด้าน เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 
 6. การพัฒนาคุณภาพชีว ิตและสร ้าง

แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร 
ระด ับความสำเร ็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การทำงานของบุคลากร 

1. แผนงานจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่
ทำงาน 
2. โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

 7. มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใ ช ้ ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  เ พ ื ่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ 

จำนวนกิจกรรมด้านการบริหารงาน
บุคคลที่ใช้เทคโนโลยีและสรสนเทศ
มาใช้ในการดำเนินงาน 

แผนงานดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล
ที่ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือการเผยแพร่
ข้อมูลทางเว็บไซด์ 

 

ด้านที่ 4 ด้านการใช้
ประโยนชน์ 

1. กำหนดให้การมอบหมายงาน กำกับ 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย 

แผนงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับยึดระบบ
คุณธรมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

ร ้อยละการจ ัดเก ็บหลักฐานหรือ
รายงานเกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
บุคคลไว้เพื่อการตรวจสอบ 

แผนงาน/รายงานการจัดเก็บหลักฐานการเกี่ยวกับ
ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

 3. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากร
ให้มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจในระบบบริหาร
ราชการยุคใหม่ 

ระดับความสำเร็จของการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม งานบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

แผนงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมาย 

 

 4. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ให้ชัดเจน (Career Path) 

ระดับความสำเร ็จในการจ ัดแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) 

แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) 

 

 
 


