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---------------------------------------------------- 
 

    องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเ พ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. การวางแผนก าลังคน 
      เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัว การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้ง มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
         กลยุทธ์ 
         1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกาสรปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
         2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
   3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
   5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนที่ดีและคนเก่งขององค์กร 
   การด าเนินงาน 
   1. จัดท าแผนอัตราก าลังสามปี และได้ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและ
กรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสันทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
      2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
   เป้าหมาย  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจและ
ประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
   กลยุทธ์ 
   1. มีระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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   3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ 
     4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
      5. จัดให้มีระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
        6. มีช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     การด าเนินการ 
   1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมและวางแผนก าลังคนสรรหาบุคคลที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ระเบียบก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กร 
   กลยุทธ์ 
   1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   2. การสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหนงสายบริหารที่ว่างและสายปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการ
ย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
   3. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างโดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
   4. การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ด าเนินการตามระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์
ก าหนด 
   5. การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึดหลักความสามารถ 
สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   การด าเนินการ 
    1. ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงานปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการ ย้าย การโอน การ
รับโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
กาฬสินธุ์ก าหนด 
   2. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   3. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและด าเนินการตาม
ระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ก าหนด 
   4. พิจารณาแต่งตั้ งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สู งขึ้น ให้ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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   4. การพัฒนาบุคลากร 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขยับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างที
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม และจริ ยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร ส่งเสริมให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสารสามารถ
น าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอิเฒ่า และตรงตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่งและการ
บริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   3. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรนองอิเฒ่า 
   4. พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
   6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
   การด าเนินการ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
   3. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
   4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
   5. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   6. ประชุมพนักงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นระบบการบริหาร
ผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่
ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือ
หน่วยงานและสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ประเมินผลจกการปฏิบัติงานตามปริมาณงานผลงานหรือคุณภาพของงานหรือความรวดเร็วหรือการตรงตาม
เวลาที่ก าหนด หรือการประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรแล้วแต่กรณี และมีพฤติกรราการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะที่ประเมินจากสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลก าหนด 
  



- 4 – 
   กลยุทธ์ 
   1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขอพนักงานส่วนต าบลและให้เป็นไปตามประกาศ     
ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
   2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   การด าเนินการ 
   1. จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล 
   2. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากการกลั่นแกล้งหรือใช้อคติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3. ด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและยึดหลัก    
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลกรในสังกัดได้รับทราบและปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ
และปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรักษาวินัย การควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
   1. จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมขององค์กร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่อใช้เป็นหลักฐาน
และแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
   2. ก าชับให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาวินัยของราชการ 
   3. ก าชับให้บุคลากรในสังกัดประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 
   4. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
ควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   การด าเนินการ 
   1. จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า 
   2.  แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่าทราบและถือ
ปฏิบัติ 
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   3. ก าชับให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและรักษาวินัยของราชการ 
   4. ก าชับให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
   7. การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด พัฒนาตนเองให้เกิดผลลัพธ์ในระยะ
ยาวเพ่ือสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่ละต าแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปด ารงต าแหน่งส าคัญวาง
แผนการพัฒนาเพ่ือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงาน
และสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือเตรียมความพร้อมก าลังคนในองค์กร 
   กลยุทธ์ 
   1. การบริหารผลงานและการวางแผนการพัฒนารายบุคคลที่ช่วยสนับสนุนให้บุคลากร
ก้าวหน้าในสายอาชีพได้ตามศักยภาพ เช่น แผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการฝึกอบรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2. มีระบบหมุนเวียนเปลี่ยนต าแหน่งงานเพ่ือได้ประสบการณ์ที่สามารถพัฒนาทั้งทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็น 
   3. มีการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรเพ่ือจักได้ทราบถึงจุดเด่น     
จุดด้อยอันจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
   การด าเนินการ 
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน 
   3. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
   4. จัดท าระบบบริหารผลงาน ระบบการประเมินผลงานและการแต่งตั้งเป็นไปตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ 
   5. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
   8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   เป้าประสงค์  ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยก าหนดให้เป็น
นโยบายหรือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตั้งแต่การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสู่องค์กรการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและเหมาะสมต่อไป 
   กลยุทธ์ 
   1. การเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและท าความเข้าใจถึงหลักการ กฎเกณฑ์
และคุณลักษณะของแต่ละต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร
เพ่ือจักได้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย อันจะน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   2. มีการก าหนดโปรแกรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ซึ่งจะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มต าแหน่งตามสายงานอย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. มีการจัดระบบแรงจูงใจที่เหมาะสมกับภารกิจของงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะท าให้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อบุคคลากรมีขวัญ ก าลังใจจากการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาอาชีพแล้ว ยังได้น าความรู้มาพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ สนับสนุนให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถ การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่าง ๆ  
   4. มีการน าเทคโนโลยีใช้เพ่ือการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตการท างานที่ดี 
   5. มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรม 5 ส. ซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน การมอบหมายงาน หรือการแบ่งงานตามความรู้
ความสามารถ การจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงาน ล้วนเป็นสิ่งที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   การด าเนินการ 
   1. จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
   4. จัดกิจกรรมหรือโครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่น 
   5. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 
   6. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย) 
   7. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 


