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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

***************************************************************** 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance) โดยเป็น
ระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
เพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
คุณธรรม และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญก าลังใจ พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นนั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
เป้าประสงค์  

ด าเนินการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง 
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อ 

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
3. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน 

การสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 
  การด าเนินการ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
องค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ลงเว็บไซต์ 

 
 



-2- 

 
2. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และน าสมรรถนะ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี 
คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
กลยุทธ์ 

1. การด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสีย
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 

2. การรับโอนพนักงานส่วนต าบล และการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

3. มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ท าผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์พร้อม
ประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 (ให้ตรงกับสายงานที่ก าหนด) 
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2. ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด (มติ ก.อบต.จังหวัดพะเยาให้ความเห็นชอบ เมื่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) 

 
 

 
 



-5- 
3. มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่ท าผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์พร้อม

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25 กุภาพันธ์ 2565 

 
 

 
3. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

เป้าประสงค์ 
 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนต าบล เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน ซึ่งก าหนดคุณวุฒิ
ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน การร้องขอให้ด าเนินการ
สอบแข่งขัน การด าเนินการสอบแข่งขัน การขึ้นบัญชีการสอบแข่งขัน การใช้บัญชีการสอบแข่งขันการขอใช้บัญชีและ
การบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
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กลยุทธ์ 

1. ประกาศรับสมัครจากผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งนั้น หรือต าแหน่งอื่นท่ีเกี่ยวข้องเก้ือกูลกัน ซึ่งก าหนด
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นน ามาสมัครสอบแข่งขัน 

2. ตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามท่ีประกาศฯ ก าหนด 

การด าเนินการ 
1. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ลงบนเว็บไซต์หน่วยงาน 

 
2. ประชาสัมพันธ์นโยบายฯ และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ลงบนเว็บไซต์หน่วยงาน 
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4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็นระบบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ 
และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
กลยุทธ์ 

1. จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
งานร่วมกัน 

2. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต 

3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร 
4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า 
5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6. ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร 
การด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม และมีการบูรณาการ 
งานร่วมกัน "โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม น่าอยู ่น่าดู น่าท างาน (5 ส) ประจ าปีงบประมาณ 2565"  
ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2565 
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2. มีการวางแผนและบริหารก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต โดยจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

 
 

3. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร โดยใช้ LINE กลุ่มงาน
ติดต่อสื่อสาร ส่งหนังสือ และสั่งงานเบื้องต้น 
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4. มีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยมีนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหารงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

5. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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6. ให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 
 
5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 

  1. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 

2. ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ 
3. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่ 

แท้จริง 
 การด าเนินการ 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 
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6. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมเกิดจิตส านึกด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในการท างาน 
กลยุทธ์  

1. มีการประกาศมาตรการของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการท างาน ตลอดจนการด าเนินการด้าน
วินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   

2. มีการส่งเสริมจริยธรรมในการท างาน พนักงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินการ 

1. จัดท าประกาศมาตรการของหน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการท างาน จ านวน 7 มาตรการ 
ตลอดจนการมาท างานของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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2. มีการส่งเสริมจริยธรรมในการท างาน พนักงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบเกียรติบัตร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานส่วนต าบล เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างได้มีทัศนคติ 
มีค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
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7. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป้าประสงค์ 
 ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ 

1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้พนักงานทุกคน        
ทุกต าแหน่งทราบ 
การด าเนินการ 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
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งานการศึกษา ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา  สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนน
รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้พนักงานทุกคน        

ทุกต าแหน่งทราบ โดยจัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เมื่อเดือนตุลาคม 2564 
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8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้แกผู่้ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์  

ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานไม่ให้พนักงานในสังกัดไดร้ับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดสวัสดิการ 
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และเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างาน และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้
ปฏิบัติและระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ 

การด าเนินการ 
จัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ดูแลรักษาเครื่องอ านวยความ

สะดวกในที่ท างาน และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติและระหว่างผู้ปฏิบัติกับ
ผู้ปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2565 ประกอบไปด้วย 1) กิจกรรม Big Cleaning Day 
บริเวณส านักงาน 2) ร่วมบริจาคโลหิต ณ ทีว่าการอ าเภอดอกค าใต้ และ 3) ออกช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบเหตุวาตภัยในพื้นท่ีต าบลดอนศรีชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมร่วมกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม น่าอยู่ น่าดู น่าท างาน (5 ส) และกิจกรรมโครงการคืนคนดีสู่สังคม ให้สามารถ
กลับคืนสู่สังคมและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข กิจกรรมทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 
โดยร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ถนนสายพญาอินทร์หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ปรับภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
พ้ืนที่สาธารณะต าบลดอนศรีชุม 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมจัดท า "โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม น่าอยู่ น่าดู น่า

ท างาน (5 ส) ประจ าปีงบประมาณ 2565" เพ่ือจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ท างานและพ้ืนที่ในเขตบริการ
สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ สถานที่ด าเนินโครงการฯ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมบริเวณทั้งภายในและภายนอกอาคาร เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 – 
กันยายน 2565 โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธ และในวันส าคัญต่างๆ 

 

 
 

 
 


