
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 
 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

********************************* 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิเคราะห์อัตราก าลัง  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ลูกจ้าง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ  การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  สวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
สร้างความผูกพันในองค์กร และด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี  รวมถึงการรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลังและนโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

  เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง 
กับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานส่วนต าบลที่องค์กรคาดหวัง 

  กลยุทธ์ 

  1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 

  2.  จัดท าสมรรถนะ และน าสมารรถนะมาใช้เป็นเครื่องมิอในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การ
พัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

  3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ 

  4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

  5.  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

  6.  ปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยค านึงถึงการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส และถูกระเบียบกฎหมาย 

 



  การด าเนินการ 

  1.  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
พ.ศ.2564 - 2566) 

  2.  จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)  (รายละเอียดตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

  3.  จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ   

  4.  ประชาสัมพันธ์การรับโอนต าแหน่งที่ว่าง  ตามนโยบายการสรรหาพนักงานส่วนต าบล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565 

 2.  นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

  เป้าประสงค์   มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างตามภารกิจ 
และลูกจ้างประจ า  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ในความรู้  ทักษะ และสมรรถนะของงาน  เพ่ือพิจารณา
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถในต าแหน่งสายงานตามกรอบภารกิจของแต่
ละงาน 

  กลยุทธ์ 

  1.  จัดท าด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

  2.  ด าเนินการจัดให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของทางราชการตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การด าเนินการ 

  ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  ตั้งแต่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอ่างทอง  ผู้อ านวยการกองต่างๆ  หัวหน้าส านักปลัด  ก ากับ ดูแล  ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ออก ก. อบต. 

 

 



 3.  นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  เป้าประสงค์   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้  ความสามารถ  ศักยภาพ  และทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

  กลยุทธ์   

  1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง  

  2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะแผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

  3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานส่วน
ต าบล 

  5.  พัฒนาด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

  การด าเนินการ 

  1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

  2.  จัดส่งบุคลากรตามสายในการไปฝึกอบรม 

 4.  นโยบายด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 

  เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นใจ  ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ   
จัดสวัสดิการความปลอดภัย  อาชีวปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม
เป็นตามที่กฎหมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบลทุกระดับ 

 



  กลยุทธ์ 

  1.  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

  2.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัย 

  3.  การคัดเลือกบุลากรดีเด่นด้านการท างาน  การแต่งกาย  

  4.  ยกย่องพนักงานส่วนต าบลที่เป็นคนเก่ง  คนดีและท าคุณประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่างทอง 

  5.  มีระบบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ 

  6.  ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ไลน์ แฟสบุ๊ค  
เป็นต้น   

  การด าเนินการ 

  1.  จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัล ประกาศนียบัตรพนักงานส่วนต าบลดีเด่น และ
บทลงโทษพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 

  2.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ 

  3.  จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานส่วนต าบลในองค์กร  ผู้บริหาร  เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารในการท างาน และการสั่งการของผู้บริหาร  

 5.  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 

  เป้าประสงค์    พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  และ
ของประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล 

  กลยุทธ์ 

  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 

  3.  การยึดถือประโยชน์ของราชการของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  และไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 



  4.  การยืดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่
ก าหนด 

  5.  กรให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

  7.  การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

  8.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 

 ทั้งนี่ การไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืน  ประมวลจริยธรรมตามมาตรฐานจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการ
กระท าวินัยของพนักงานส่วนต าบล ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดก าแพงเพชร 

 6.  นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี   

  เป้าประสงค์   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และใช้ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนงานเอกสาร  และสามารถปฏิบัติงานและใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  กลยุทธ์   

  1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการติดต่อการสั่งงาน ปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารการจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  การส่งข้อมูลรายงานผลให้แก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  

  3.  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ในการน าข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้กับการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
ต าบลอ่างทอง  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในการรองรับพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน 

 

 



  การด าเนินการ 

  1.  ด าเนินการสร้างระบบกลุ่มไลน์  แฟสบุ๊ค  เพ่ือประกอบการปฏิบัติหน้าที่ ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  โดยให้ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เข้า
ร่วมกลุ่มไลน์ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่  สั่งการ  ของหนังสือภายในและหนังสือภายนอกได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  
และประหยัดการใช้เอกสารในการเสนอผู้บังคับบัญชา  อีกทั้งยังรายงานแจ้งให้ทางอ าเภอและจังหวัด  ใน
ฐานะผู้ก ากับดูแลทราบได้อย่างรวดเร็ว  และถูกต้อง   

  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหาร  ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดเก็บภาษี  ระบบเว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่างทอง  ระบบรายงานข้อมูล https://info.dla.go.th/ ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   

  3.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในปัจจุบัน  โดยส่งพนักงานส่วน
ต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  ไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  
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