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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระ 

 
องคการบริหารสวนตําบลเขาพระถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสำคัญและมีคุณคายิ่งในการ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององคกร จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึนสำหรับใชเปนกรอบ       

และแนวทาง ในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรบุคคล 

ใหการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและใหผูปฏิบัติงานมีความสุขขวัญกำลังใจดี 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนจึงมีนโยบายดานตางๆ ดังนี้  

 ๑. นโยบายดานการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง  

    เปาประสงค  

    วางแผน สนับสนุนและส ง เสริมให มี โครงสร าง  ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลั ง  

และการบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อน 

การดำเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน 

และการกำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง  

    กลยุทธ  

    ๑ .  ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร า ง อ ง ค ก ร  ร ะ บ บ ง า น  แ ล ะ ก ร อ บ อั ต ร า ก ำ ลั ง 

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ  

    ๒. จัดทำสมรรถนะและนำสมรรถนะมาใช เปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย       

ท้ังดานการสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารผลตอบแทน    

    ๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  

   5. มีแผนเสนทางความกาวหนาของงสายอาชีพ 

   การดําเนินการ 

   1.  จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 2566 ) และไดทบทวนและปรับปรุงโตรงสราง

องคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจและแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ

องคการบริหารสวนตําบลเขาพระ (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2564 -2566) 

   2.  จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแทง) (รายละเอียดตามคูมือการประเมินผล

การปฏิบัติงาน) 

   3.  จัดทําคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ( รายละเอียดตามคู มือแผนเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพ)  

2. นโยบายดานการสรรหา บรรจุและแตงตั้งบุคลากร  

   เปาประสงค 

การสรรหาบุคลากรสายงานผูบริหารและสายงานผูปฏิบัติ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานสวนตําบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก

พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561  
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   กลยุทธ 
1. การสรรหาบุคลากรสายงานผูบริหารและสายงานผูฏิบัติ ตามแผนการสรรหา ใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนใหมีอัตราวางไมเกินรอยละ 5 ของบุคลากรท้ังหมด 
   การดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธรับโอน (ยาย) ตําแหนงวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ปทางชองทางประชาสัมพันธ
ตาง ๆ ของ อบต. เชน หนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธ , เว็บไซด ฯลฯ  

2. การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง ตองมีการประกาศรับสมัครผานบอรด 
ประชาสัมพันธเว็บไซตและชองทางการสื่อสารอ่ืนๆของงองคการบริหารสวนตำบลเขาพระอีกท้ังประชาสัมพันธ  
ไปยังหนวยงานอ่ืนเพ่ือสรางการรับโอนกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรโดยแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการของ 
ตำแหนงท่ีจะสรรหาและเลือกสรรรวมถึงหัวหนาสวนราชการอ่ืนภายในหนวยงานเพ่ือใหเกิดความ โปรงใสเปนธรรม 

3. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร  

    เปาประสงค  

    สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการทำงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศนและยุทธศาสตร ขององคกร 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผล                

สำเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร  

    กลยุทธ  

    ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต.เขาพระ  

    ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสืบทอด

ตําแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร    

    3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน  

ทุกระดับ ตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง  

    4. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และอุทิศตนเพ่ือองคกร  

    5. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู             

การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง  

    การดําเนินการ 

1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (รายละเอียดตามแผนพัฒนา

บุคลากร) 

2. จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรม 
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๔. นโยบายดานการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

    เปาประสงค  

    เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให ผูปฏิบัติงาน       

เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะ    

ในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจ ำเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด      

และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ  

    กลยุทธ  

    ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให เปนไปตามระเบียบ เหมาะสม        

เปนธรรม เปนท่ียอมรับของบคุลากรในหนวยงาน  

    ๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

    ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  

    ๔. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทำคุณประโยชนใหองคกร  

    ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  

    ๖. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  

   การดําเนินการ 

1. จัดทําประกาศมาตรการใหรางวัลและบทลงโทษของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีอยูเสมอ  

3. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลทางเว็บไซดของ อบต.เขาพระ 

5. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

    เปาประสงค  

    สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงาน 

ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะหเ พ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบั ติงาน และใชบริหารงาน        

ดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    กลยุทธ  

    ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร  

    ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร  

   ๓. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน        

เพ่ือรองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  

    การดําเนินการ 
    1.  กรอกระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติเปนปจจุบัน 
    2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการลาตาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
    3.  จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมดานสารสนเทศ 
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 6. นโยบายดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคการ 
  เปาประสงค 

 
เพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลเขาพระมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความ
สะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม   
 
   กลยุทธ 

 1. การสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเขาพระพึงยึดม่ันในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   2. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริตและรับผิดชอบ 
   3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
   4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
   5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
   6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
   8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
   การดําเนินการ 

1. มีการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหขาราชการ

หรือพนักงานสวนทองถ่ินและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับ

ความประพฤติ 

  

  

  


	การดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4


