
 

 

  

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ ไดด้ าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ซ่ึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดีคนเก่ง     
เพื่อปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร การพฒันาบุคลากร การสร้างทางกา้วหน้าใน 
สายอาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังาน การส่งเสริม 
จริยธรรมและ รักษาวินยัของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  ๑. นโยบายด้านการสรรหา 

เป้าประสงค์  
วางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรร 

บุคคลท่ีเป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบติังานตามภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ 
  กลยทุธ์ 
  ๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การด าเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผูท่ี้มี ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคลอ้งตามภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ  

๒. คดัเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดบัต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ตอ้งปฏิบติัโดยความเป็นธรรม เสมอภาค
และ ยติุธรรม เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความสามารถ เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

การด าเนินการ 
๑. จดัท าแผนอตัราก าลงั ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพื่อใชใ้นการก าหนดโครงสร้างและ

กรอบ อตัราก าลงัท่ีรองรับภารกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ  
๒. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงหรือ ทดแทนอตัราก าลงัท่ีลาออก หรือโอนยา้ย โดยมุ่งเนน้ให้มีอตัราก าลงัว่างไม่เกินร้อยละ 90 
ของอตัราก าลงั ทั้งหมด  

๓. รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการ หรือประกาศรับโอนยา้ย 
พนักงานส่วน ท้องถ่ิน มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และ
เว็บไซต์ ของหน่วยงาน พร้อมทั้ งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

๒. นโยบายด้านพฒันา 
เป้าประสงค์ 
เพื่อพฒันาความรู้ทกัษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้มีผลการ 

ปฏิบติังานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการพฒันา 
บุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงคน์โยบายขององคก์รและระดบัชาติ  



กลยทุธ์  
๑. จดัท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคลอ้งตามความ

จ าเป็นและความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอ  
๒. ก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
๓. ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใน

ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  
๔. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลต่อการพฒันาบุคลากรทุกส่วน

ราชการ  
การด าเนินการ  
๑.จดัท าแผนพฒันาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๒. จดัส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละต าแหน่งไปเขา้รับการฝึกอบรม  
๓. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให ้

บุคลากรใช ้เป็นแหล่งเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  
๓. นโยบายด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
เป้าประสงค์  
เพื่ อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี ดีในการท า งาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน                

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพฒันา
องค์กร และการยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ท่ีดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจใหบุ้คลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร  

กลยทุธ์  
๑. ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่เส้นทางความกา้วหนา้ในสายงานต าแหน่งใหบุ้คลากรทราบ 
๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และ

สามารถ ตรวจสอบได ้ 
๓. จดัให้มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบติัหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม 

เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ้ 
๔. จดัให้มีการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มการทท างาน ดา้น

ความปลอดภยัในการท างาน และดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน  
การด าเนินการ  
๑. ด าเนินการบนัทึก แกไ้ข ปรับปรุง ขอ้มูลบุคลากรในระบบศูนยข์อ้มูลบุคลากรทอ้งถ่ิน

แห่งชาติให ้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  
๒. ด าเนินการพิจารณาความดี ความชอบ ในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการประจ าปี เพื่อยกย่อง 

ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่นดา้นการปฏิบติังานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  



๔. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ  
เป้าประสงค์  
เพื่ อใช้ เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอใช้ยึดถือปฏิบติัเป็นเคร่ืองก ากบัความ
ประพฤติ  

กลยทุธ์  
๑. ส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบติังานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินยัคุณธรรม จริยธรรม 

และ ป้องกนัการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
การด าเนินการ  
๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ

ขอ้บงัคบั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนยอวา่ดว้ยจรรยาบรรณขอ้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
๒. ให้ผูบ้ ังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมถึงการ ควบคุม ก ากบั ติดตาม และดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ
และ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง 


