
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

……………………………………….. 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลททรายขาว ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการต าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘0) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and Transparency Assessment : ITA) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕   ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนก าลังคน 
    เป้าประสงค์  วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านึงถึงภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะละ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
(๑)  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ 

รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวที่เปลี่ยนแปลงไป 
(๒)  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(๓)  จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทางด้านการสรรหา การเลื่อนขั้น และปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

(๔) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดี คนเก่งขององค์กร 
๒. ด้านการสรรหา และการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
เป้าประสงค์ ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่งและเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 



กลยุทธ์ 
(๑) จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ  
๑๐ ของอัตราก าลังทั้งหมด 

(๒) การด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายปฏิบัติที่ว่าง โดยจัดท าหนังสือแจ้งความ 
ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๓. ด้านการพัฒนา 
เป้าประสงค ์ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพร้อมบุคลากรที่มี 

ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ 
(๑)  จัดท าแผนอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ตรงกับความจ าเป็น โดย 

การจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
(๒)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(๓)  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด 

เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(๔) จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นให้ 
เข็มแข็งโดยเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเป็นประจ า 

๔. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างอย่าง 

เป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงานโดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
จากเป้าหมายขององค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีด 
ความสามารถต่างๆ (Corporacy Competency) โดยการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ส่วนต าบลและผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

กลยุทธ์ 
(๑) จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทต าแหน่งและระดับ 
(๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 

ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎระเบียบราชการก าหนด 
  ๕. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เป้าประสงค์ มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
บุคคลเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

 
 
 



 
กลยุทธ์ 
(๑) จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน 

รับทราบ 
(๒) ปรับปรุงฐานฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากร 

ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
๖. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ 

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 
กลยุทธ์ 
(๑) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ 

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
(๒) สร้างช่องทางการสื่อสารต้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
(๓) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  
(๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ 
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
(๕) สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
(๖) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
๗. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของข้าราชการ 
เป้าประสงค์ มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานใน
องค์กร โดยยึดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ์ 
(๑) แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น นโยบาย 

คุณธรรม จริยธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณของทางราชการ 

(๒) ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุมก ากับ 
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการท างาน 

(๓) ส่งเสริมให้หนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง 
มาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   มกราคม  ๒๕๖๕ 

                
นายช านาญ  อินทรา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 


