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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพญ็ 

อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน ี

 
 



 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและก ากับการ ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท 
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน 
ให้กับบุคลากรและองค์กร 
 
 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 
  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑. นโยบายด้านการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการวางแผนก าลังคนสรรหาก าลังคนสรรหาคนตาม
คุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ดังนี้ 
  1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก  หรือโอนย้าย   
  1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง  โดยการเผยแพร่  ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  และเว็บไซต์ของ 
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หน่วยงาน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือการรับรู้  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้
ที่มีความรู้  ความสามารถ  และเป็นคนดี  สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
  1.5  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม  เสมอภาค  
และยุติธรรม  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี่ความรู้ ความสามารถ  เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 2.  นโยบายด้านการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ  และ
สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง  ของพนักงานส่วนต าบล  ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมรประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบาย
ขององค์กร  และระดับชาติ  ตามแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น  
และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
  2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
  2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  E-learning  เพ่ือให้บุคลากร
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ในความรู้  
ทักษะ  และสมรรถนะ 
  2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 3.  นโยบายด้านการธ ารง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน  เช่น  แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมิน  ผลการปฏิบัติราชการ  
บ าเหน็จความดีความชอบ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความปลอดภัยในการ
ท างาน  การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร  และการยกย่อง  ชมเชย  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น  
หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร  และสาธารณชน  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้บุคลกรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร  ตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  ต าแหน่งให้บุคลากร 
  3.2  ด าเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง  ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
  3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  ที่เป็นธรรมเสมอภาค  และสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดี  ความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.5  ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่อง  ชมเชย  
แก่บุคลากรดีเดน่  ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารชน 
  3.6  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  แก่บุคลากร  ในด้านสภาพแวดล้อม  การท างาน  ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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 4.  นโยบายด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยข้าราชการ 
  4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ส่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
  4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา  หมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการ
ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 5261-2563 
  ทั้งนี้  ให้งานการเจ้าหน้าที่  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
  ครั้งที่  1  รอบ  6  เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
  ครั้งที่  2  รอบ  6  เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 


