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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                           
----------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง อ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็นระบบที่ยึดถือหลัก
คุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง วางแผนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
และเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี     
มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทน มีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์ เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการใช้งานและการพัฒนาระบบในอนาคต 

        4. นโยบายด้านสวัสดิการ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก     
พึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาสสร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  25๖3 

 
 

                                           (นายบุญไทย  แสนกระจาย) 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------- 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง       
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.นโยบายด้านโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลังวางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร 

 เป้าประสงค์ 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียง มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  
  กลยุทธ์ 
  1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและทบทวนวัตถุประสงค์ทบทวนกรอบแนวคิดในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
            2. วิเคราะห์ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ 
    3. วิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนา 
  4. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
    5. การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งวิเคราะห์ความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นที่ต้อง
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  6. วิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
   7. จัดท าแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  8. จัดท าประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 

2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการ
เพ่ิมพูน ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

/เป้าประสงค.์.. 
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เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต. 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต. 
  5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 

 3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับผลตอบแทน มีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการใช้งานและการพัฒนาระบบในอนาคต 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย ์มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือ
การวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
                     1.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  2.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  3.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  5.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  6.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
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4. นโยบายด้านสวัสดิการเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก พึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ 
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี 
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส         
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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