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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
องค์การบริหารส่วนต าบท่่าะหหท งได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหาร่รัพยากรบ คคท 

ซ่ึงเป็นไปตาม กฎ รหเบียบ แทหข้อบังคับ่ี่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าทังคน ด้านการสรรหา คนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิะของหน่วยงาน การบรระ แทหแต่งต้ังบ คทากร ด้านการพัฒนาบ คทากร   นโยบาย
ด้านการปรหเมินผทการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมะริยธรรมแทหรักษาวินัยของบ คคทากรในหน่วยงาน  การสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาค ณภาพชีวิตโดยมีรายทหเอียดดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนก าลังคน  
เป้าปรหสงค์   
การวางแผนอัตราก าทังคน โดยค านึงถึงภารกิะ หน้า่ี่  ความรับผิดชอบ สนับสน นแทห

ส่งเสริมให้มีโครงสร้าง รหบบงาน การะัดกรอบอัตราก าทัง แทหการบริหาร  อัตราก าทังให้เหมาหสมกับภารกิะ
ขององค์กรแทหเพียงพอ มีความคท่องตัวต่อการขับเคทื่อนการด าเนินงานของ ่ กหน่วยงานในองค์กร รวม่ั้ง 
มีรหบบการปรหเมินผท่่ีมีปรหสิ่ธิผท เชื่องโยงกับผทตอบแ่นแทหการก าหนด สมรรถนหแทหทักษณห่ี่พึง
ปรหสงค์ของพนักงาน่ี่องค์กรคาดหวัง  

กทย ่ธ์  
๑. วิเคราหห์แทหวางแผนอัตราก าทังด้วยวิธีการศึกษาค านวณเวทา่ี่ใช้ในแต่ทหขั้นตอนของ

กรหบวนงาน 
2.่บ่วนแทหปรับปร งโครงสร้างองค์กร รหบบงานแทหกรอบอัตราก าทัง ให้สอดคท้องกับ

วิสัย่ัศน์ พันธกิะ แทหแผนการปรับบ่บา่แทหภารกิะขององค์การบริหารส่วนต าบท่่าะหหท ง 
3. ะัด่ าสมรรถนห แทหน าสมรรถนหมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร่รัพยากรบ คคท ่ั้ง

ด้านการสรรหา การเทื่อนขั้นเงินเดือนแทหปรับต าแหน่ง การปรหเมินผทการปฏิบัติงาน 
4. ะัด่ าเส้น่างความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
การด าเนินการตามนโยบาย  
๑. ะัด่ าแผนอัตราก าทัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) แทหได้่บ่วน  ปรับปร งโครงสร้าง

องค์กร รหบบงานแทหกรอบอัตราก าทัง ให้สอดคท้องกับวิสัย่ัศน์ พันธกิะ แทหแผนการปรับบ่บา่แทห
ภารกิะของ องค์การบริหารส่วนต าบท (รายทหเอียดตามแผนอัตราก าทัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)  

2. ะัด่ าคู่มือแผนเส้น่างความก้าวหน้าในอาชีพ  
 
2. ด้านการสรรหา คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
เป้าปรหสงค์   
ด าเนินการสรรหาแทหเทือกสรรบ คคทเพ่ือเป็นพนักงานะ้าง โดยยึดหทักสมรรถนห ความเ่่า

เ่ียมในโอกาส แทหปรหโยชน์ของ่างราชการเป็นส าคัญ ด้วยกรหบวนการ่ี่ได้มาตรฐาน ย ติธรรมแทหโปร่งใส 
เพ่ือรองรับการตรวะสอบตามแนว่างการบริหารกิะการบ้านเมือง่ี่ ดี แทหการโอนย้าย รับโอน พนักงานส่วน



่้องถิ่นให้เป็นไปตามปรหกาศคณหกรรมการกทางพนักงานส่วนต าบท ให้ความส าคัญกับการคัดเทือกบ คทากร
โดยยึดหทักความรู้ ความสามารถ ค ณทักษณห ่ี่เหมาหสมกับงาน 

กทย ่ธ์     
สรรหาแทหเทือกสรรบ คคทเพ่ือเป็นพนักงานะ้าง 

                     การด าเนินการตามนโยบาย  
  ปรหกาศสรรหาแทหเทือกสรรบ คคทเพ่ือเป็นพนักงานะ้าง ในองค์การบริหารส่วนต าบท่่า
ะหหท ง ต าแหน่งภารโรง ะ านวน 1 อัตรา  

3.การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
เป้าปรหสงค์  
สรรหาแทหเทือกสรรบ คทากรแ่นต าแหน่ง่ี่ว่างเพ่ือให้มีบ คทากรเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
กทย ่ธ์   
ส ารวะอัตราก าทัง่ี่ว่างแทหปรหกาศแทหเผยแพร่ปรหชาสัมพันธ์ ต าแหน่ง ่ี่ต้องการรับโอน  

  การด าเนินการตามนโยบาย   
  มีการ่บ่วนอัตราก าทังแทห่บ่วนปริมาณของของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ /กรณีมี
ต าแหน่งว่างะหมีการด าเนินการสรรหาแทหเทือกสรร  
 

4.ด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าปรหสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็ นรหบบอย่ าง่ั่วถึง  แทหต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้  

ความสามารถ แทห่ักษหการ่ างาน่ี่เหมาหสม สอดคท้องกับสถานการณ์  เพ่ือให้การขับเคทื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิะขององค์กรเป็นไปอย่างมีปรหสิ่ธิภาพแทหปรหสบผทส าเร็ะตามเป้าหมาย รวม่ั้ง
ส่งเสริมค ณธรรมะริยธรรมให้กับบ คทากรในองค์กร 

กทย ่ธ์  
1. ะัด่ าแผนพัฒนาบ คทากร่ กต าแหน่ง ตามหทักสมรรถนหแทหสอดคท้องภารกิะของ

องค์การบริหารส่วนต าบท่่าะหหท ง 
2. ส่งบ คทากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบ คทากรในหทักสูตรต่างๆ ่ี่สอดคท้องกับ 

มาตรฐานก าหนด ต าแหน่งเพ่ือพัฒนา่ักษหความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 
3. สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพแทหความก้าวหน้าของ่ กต าแหน่ง 
การด าเนินการตามนโยบาย   
1.ะัด่ าแผนพัฒนาบ คทากรปรหะ าปีงบปรหมาณ พ.ศ.2564- 2566  
2.ส่งบ คทากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบ คทากร พร้อมรายงานผทการฝึกอบรม 

5.นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  เป้าปรหสงค์   
  มีการปรหเมินผทการปฏิบัติงานอย่างย ติธรรม  โปร่งใส่ แทหธรรม 
  กทย ่ธ์   

1.การปรหเมินเป็นไปตามรหเบียบหทักเกณฑ์่ี่คณหกรรมการพนักงานส่วนต าบทะังหวัด
นครราชสีมาก าหนดแทหปรหกาศขององค์การบริหารส่วนต าบท่่าะหหท ง ก าหนด 



  2.มีการด าเนินการในรูปแบบของคณหกรรมการ โดยมีการแต่งต้ังคณหกรรมการกทั่นกรอง
ผทการปฏิบัติงาน แทหคณหกรรมการพิะารณาเทื่อนขั้นเงินเดือน 
  การด าเนินการตามนโยบาย 

1.ปรหกาศก าหนดหทักเกณฑ์แทหวิธีการปรหเมินผทการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบท 
ทูกะ้างปรหะ า 
  2. ปรหกาศก าหนดหทักเกณฑ์แทหวิธีการปรหเมินผทการปฏิบัติงานของพนักงาน ครูองค์การ
บริหารส่วนต าบท 
  3. ปรหกาศก าหนดหทักเกณฑ์แทหวิธีการปรหเมินผทการปฏิบัติงานของพนักงานะ้าง 
  4. ปรหกาศก าหนดหทักเกณฑ์ะ านวนวันทา แทหมา่ างานสาย เพ่ือปรหกอบการพิะารณา
เทื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบท พนักงานครู ทูกะ้างปรหะ า พนักงานะ้าง  
  5.แต่งต้ังคณหกรรมการกทั่นกรองผทการปรหเ มินปรหสิ่ธิ ภาพแทหปรหสิ่ธิผทกา ร
ปฏิบัติงานฯ 
  6. แต่งต้ังคณหกรรมการพิะารณาการเทื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
  7. ปรหช มคณหกรรมการ / ตรวะสอบหทักฐานการปรหเมินผทการปฏิบัติงาน 

 
6.การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคคลากรในหน่วยงาน 
เป้าหมาย    
ส่งเสริมให้พนักงาน ทูกะ้าง แทหพนักงานะ้าง  เกิดะิตส านึกด้านค ณธรรมะริยธรรม ปรหพฤติ

ตนเป็นแบบอย่าง่ี่ดี มีค ณธรรม ะริยธรรม ยึดหทักธรรมาภิบาทในการปฏิบัติงาน 
กทย ่ธ์   

1.มีการด าเนินการะัด่ าปรหมวทะริยธรรมแทหเผยแพร่ให้พนักงาน ทูกะ้างแทห
พนักงานะ้างยึดถือปฏิบัติ  

 2.เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเสริมสร้างค ณธรรมะริยธรรม 
การด าเนินการตามนโยบาย 
 1.ะัด่ าปรหมวทะริยธรรมแทหด าเนินการตามปรหมวทะริยธรรม 
 2.แผนปฏิบัติการป้องกันแทหปราบปรามการ่ ะริต 
 3.ส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานะ้างเข้าร่วมกิะกรรม่ี่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม

ค ณธรรมแทหะริยธรรม 

7.การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  เป้าปรหสงค์   
  เพ่ือส่งเสริมให้บ คทากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพก่อให้เกิดการกรหต ้นการพัฒนา
ตนเองไปสู่ความส าเร็ะในอาชีพรวม่ั้งเพ่ือเป็นการ  ดึงดูดะูงใะแทหรักษาบ คทากร่ี่มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์กรตทอดไป 
  กทย ่ธ์   
  ะัด่ าแผนเส้น่างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 



  การด าเนินการตามนโยบาย 
   1.ะัด่ าแผนเส้น่างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
   2. ปรหชาสัมพันธ์แผนเส้น่างความก้าวหน้าในสายอาชีพ่างเว็บไชต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบท่่าะหหท ง 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมาย   
  ก าหนดปัะะัย่ าให้ ม่ันใะว่าสถาน่ี่  ่างานมีสภาพแวดท้อม่ี่ปทอดภัย แทหบ คทากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดท้อมการ่ างาน การส่งเสริมสวัสดิการต่างๆ ตามสิ่ธิ่ี่พ่ึงมีพึงได้ มี
วิธีการในการก าหนดปัะะัยส าคัญๆ ซ่ึงมีผทต่อความผาส ก ความพึงพอใะแทหเสริมแรงะูงใะในการ่ างาน
รวมถึงการปรหเมินความพึงพอใะต่อการบริหารงานของหน่วยงาน 
  กทย ่ธ์ 
   1.ปรับปร งสภาพแวดท้อมในการ่ี่  ่างาน ให้เกิดความปทอดภัย แทหน่าอยู่ 
   2.ะัดกิะกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามัคคี 
   3.ดูแทสวัสดิการให้แก่บ คทากร 
  การด าเนินการตามนโยบาย 
   1.ะัดกิะกรรมโคราชเมืองสหอาด เก็บกวาด่ั้งะังหวัด 
   2.ะัดให้มีม ่มพักผ่อนส าหรับพนักงาน 
   3.ะัดให้มีทานกีฬาในองค์การบริหารส่วนต าบท่่าะหหท ง 
   4.มีกิะกรรม 5 ส 
   5.มีการะัดซ้ือวัสด อ ปกรณ์่ี่อ านวยความสหดวกในการ่ างาน 
 
 

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


