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  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระบวนบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การ
วางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และ
การให้พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่
ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และ
สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย การสรรหาคนดีคนเก่ง การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  1. นโยบายปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและอัตราก าลัง 
      เป้าประสงค์ 
      ด าเนินการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของทุกส่วนราชการในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่
องค์กรคาดหวัง 
      กลยุทธ์ 
      1. จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และทบทวนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ระบบงานในแผนอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อ านาจ หน้าที่  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
      2. น าหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การเลื่อนขั้น และเลื่อนระดับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
      3. มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
      4. มีการจัดท าปฏิทินเพ่ือวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกต าแหน่ง 
      5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก โดย
มีการท าขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกัน 
      6. มีการบริหารจัดการเพ่ือรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งขององค์กร 
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      การด าเนินการ 
      1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
      2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

  2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
      เป้าประสงค์ 
      สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและตรงตามสายงานที่ก าหนด 
      กลยุทธ์ 
      1. จัดท าประกาศรับสมัครให้ตรงกับสายงานที่ก าหนด 
      2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
      3. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 
      การด าเนินการ 
      1. มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตราก าลังของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
      2. เมื่อมีต าแหน่งว่างจะมีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ซึ่งการด าเนินการเป็ น
รูปแบบคณะกรรมการและคณะท างานทุกข้ันตอน 
      3. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าท างานอย่าง
เปิดเผย 
      4. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานให้เพียงพอตาม
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 

  3. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      เป้าประสงค์ 
      การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
      กลยุทธ์ 
      1. การประเมินต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ก าหนด 
      2. มีการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
      3. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบที่ก าหนดร่วมกัน 
      การด าเนินการ 
      1.  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งาน และ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
      2. มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบท่ีก าหนดร่วมกัน 

/3. ตรวจสอบหลักฐาน 
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      3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมิน 
 

  4. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
      เป้าประสงค์ 
      ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
      กลยุทธ์ 
      1. เพ่ิมพูนความรู้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
      2. ปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก ให้เกิดจิตส านึกในการรักและหวงแหนองค์กร 
      3. ยกย่องบุคลากรที่ท าคุณงามความดี หรืออุทิศเวลาให้กับราชการเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ในการท างาน 
      การด าเนินการ 
      1. จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชันในองค์กร
ประจ าทุกป ี
      2. จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง น าโดย
ผู้บริหารองค์กรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สุจริตและต่อต้านการทุจริตให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
      3. ออกประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ 
      4. ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

  5. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
      เป้าประสงค์ 
      ส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของข้าราชการที่ดีและเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายงานควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม 
      กลยุทธ์ 
      1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคลากรที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
      2. การประเมินเป็นรูปแบบคณะกรรมการ 
      3. การประเมินนี้สามารถน าไปใช้เพ่อขอรับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
      การด าเนินการ 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
      2. มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใต้กรอบที่ก าหนด
ร่วมกัน 

/3. ตรวจสอบหลักฐาน 
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      3. ตรวจสอบหลักฐานและตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  

  6. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
      เป้าประสงค์ 
      ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
      กลยุทธ์ 
      1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้ภารกิจขององค์กร 
      2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่ง ตามหลักสมรรถนะ 
      3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ เพ่ือความก้าวหน้าในต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
      4. จัดท าระบบประเมินผลการฝึกอบรมหลังเข้ารับการฝึกอบรม 
      5. จัดท าแผนการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงาน 
      6. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
      7. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของข้าราชการ และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร 
      8. พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
      9. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและความก้าวหน้าของทุกต าแหน่ง 
      10. ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีขององค์กร 
      การด าเนินการ 
      1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 
      3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
      เป้าประสงค์ 
      ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการ 
      กลยุทธ์ 
      1. จัดท าแผนการด าเนินงานการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เช่น การเลื่อนและ
แต่งตั้งข้าราชการ ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
      2. จัดท าแบบเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

/การด าเนินการ 
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      การด าเนนิการ 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลิงแฝก ให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น 
      2. มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาผลงานภายใต้กรอบที่ก าหนด
ร่วมกัน 
      3. น าผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบและแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนระดับ 
 

  8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      เป้าประสงค์ 
      เสรอมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้
สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
      กลยุทธ์ 
      1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
      2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
      3. ยกย่องบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี มีความทุ่มเทเสียสละและท าคุณประโยชน์ให้แก่
องค์กร 
      4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิจะได้รับอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
      5. ดูแลสิทธิสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเต็มที ่
      6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
      การด าเนินการ 
      1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีอยู่เสมอ 
      2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ
ในการใช้งาน 
      3. จัดท าโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ซึ่งสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถสร้างงานสร้างรายได้เสริมให้กับบุคลากร 
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