
 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

............................................... 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรม และรักษาวินัยของบุคล
การในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1.นโยบายด้านการสรรหา 
เป้าประสงค์ วางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่

เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
กลยุทย์ 

 1.จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่ประกาศ
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกเพ่ือการรับรู้
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การด าเนินการ 
 1.ประกาศแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2563 เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บางแก้ว 
 2.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  ประจ าปี พ.ศ.2564 
 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร 
และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563 และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดระนอง เรื่อง ก าหนดกอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2563  
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 2.นโยบายด้านการพัฒนา 
    เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีผล
การปฎิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายองค์กรและระดับชาติ 
 
 กลยุทธ์ 
 1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) และด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
 2.ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อในกรอกในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
 3.สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านสามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 4.ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ทักษะและ
สมรรถนะ 
 5.ด าเนินการประเมินความถึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 
 การด าเนินการ 
 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว  เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
2564-2566 
 2.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3.ส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละต าแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม 
 4.สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
 3.นโยบายด้านการธ ารงรักษาไว้และแรงจูงใจ 
 เป้าประสงค์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น ความก้าวหน้าในสายงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
  

กลยุทธ์ 
  1.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 2.ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
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 3.จัดให้มีกระบวนประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
 4.ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 5.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน
การท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 การด าเนินการ 
 1.ด าเนินการบันทึก แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 2.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 3.ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 
 4.นโยบายด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวินัยข้าราชการ 
 เป้าประสงค์  เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารสวนต าบลบางแก้ว ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ 
 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การด าเนินการ 
 1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3.แจ้งให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันแสดงเจตจ านงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และแสดงเจตนารมณ์ “No Gift Policy” ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
 
 
 
  



 


