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องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา 

อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

  

องค์การบริหารภูแลนคาได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป

ตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ

ปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน

สายอาชีพ) การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรในหนว่ยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. นโยบายด้านการสรรหา  

เป้าประสงค์  วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ

อัตราก าลังและ การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัว

ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการ ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน

ที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  

๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอด 

คล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร

บุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

วางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ บริหารผลตอบแทน  

การด าเนินการ  

๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ

บทบาทและภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. 

๒๕๖๔-๒๕๖๖)  

2. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงหรอืสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 

3. การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น

พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 1) 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบ้านเขว้า 2) องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลในเขต

อ าเภอบ้านเขว้า 3) หมูบ่้านในต าบลภูแลนคา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูม ิเรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจา้ง และที่แก้ไขเพิ่มเติม 



๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน

ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ 

และยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน

องค์กร 

กลยุทธ์  

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคา 

๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ

สืบทอดต าแหน่งและ การบริหารจัดการคนดแีละคนเก่งขององค์กร  

๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผูป้ฏิบัติงานทุกระดับตาม สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา  

๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ

ถ่ายทอดความรู ้การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างานอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินการ  

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตาม

แผนพัฒนาบุคลากร)  

๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝกึอบรมตามสายงานแตล่ะต าแหนง่ 

3. จัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน

แผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  

3. นโยบายด้านการรักษาไว ้ 

เป้าประสงค์  วางแผนจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพัน

ต่อหน่วยงาน  

กลยุทธ์  

1. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ

ประเมินผลการ ปฏิบัติการ)  



2. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียด

ตามคู่มอืแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ)  

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลบุคลากร  

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  

การด าเนินการ  

๑. ก าหนดให้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประจ าปี เช่น กิจกรรมแลกของขวัญวันปี

ใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ เป็นต้น 

2. จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน

รับทราบ  

๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น

แหง่ชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบัน 

4. จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา และ

หากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายองค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลนคารับทราบ เพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

5. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 

และการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงินเดือนพนักงาน

ครู เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 

หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน้ าเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลภูแลนคาพิจารณาโดยด่วน 

๔. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์  

เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง

พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน

และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้าง ช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด

สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง

ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  

๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย  

๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ใหอ้งค์กร  



๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  

๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

การด าเนินการ  

1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

รวมทั้งควบคุม ก ากับดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล

และมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 

2. พิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน

ต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 

(ก.อบต.จ.ชัยภูมิ) ก าหนด 

3. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจา้ง  

ความรู ้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 


