
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

เรื่อง  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

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

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป

(พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  องคการบริหารสวนตำบลวังใหม    

ไดตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญในการนำองคกรไปสูความสำเร็จ และมีคุณคา

ยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลขึ้น สำหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมความคุมคาของ

การใชทรัพยากรบุคคล เกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี 

พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายดานตาง ๆ ดงันี้ 

1. ดานการปรับโครงการสรางระบบงานและวางแผนอตัรากำลัง 

   เปาประสงค 

   วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและการ

บริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนกร

ดำเนินงานของหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและ

การกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง 

   กลยุทธ  

   1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

   2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง

ดานการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

และการบริหารผลตอบแทน 

 3. จัดทำสายอาชีพและเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 

  4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 

 5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
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2. ดานการพัฒนาบุคลากร  

    เปาหมาย  

    สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางทั่วถึง และตอเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ

ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกร 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และปราบผลสำเร็จ

ตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร  

   กลยุทธ  

   1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการภายใตแผนปรับบทบาทและ

ภารกิจองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงาน และสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ   

สืบทอดตำแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 

 3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 

 4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเขารับการฝกอบรม 

 5. สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคการ

บริหารสวนตำบลวังใหม มีคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองคกร 

 6. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอดความรู 

การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 

 3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

     เปาประสงค  

       สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน 

ปริมาณเอกสาร สามรถนำไปวิเคราะหเพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดาน

บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนองคการแหงการเรียนรู  

    กลยุทธ  

      1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 

    2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 

  3. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรให

ผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใชงานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน

อนาคต 

  4. จัดใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับภายในองคการบริหารสวนตำบล 

บุคลากรรวมกันเรียนรูและถายโอนการเรียนรูแกกัน มีการแบงปนความรู รวมกันผลักดันใหเกิดมรรคผลในทาง

ปฏิบัต ิ

  5. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  4. ดานสวัสดิการ  

      เปาประสงค  

   เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี คนเกงกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก

โอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีว 

อนามัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายกำหนด และ

สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมเพอสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

        กลยุทธ  

      1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

      2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 

      3. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดี และทำประโยชนใหองคกร 

        4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

        5. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม  พ.ศ. 2565 

                          

 

 

                                      (นางจิราวรรณ  เพชรตีบ) 

                                นายกองคการบริหารสวนตำบลวังใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการดำเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตำบลวังใหม อำเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพื่อใชในการกำหนด 

โครงสรางและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
2. จัดทำและดำเนินการสรรหาพนักงานสวนตำบล และสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจางทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังที่ลาออกหรือโอนยาย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น มาดำรงตำแหนงที่วางหรือประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น และการสรรหาใหดำรง
ตำแหนงสายงานผูบริหาร 
 
4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดตำแหนง 
ใหมเพิ่ม/ลด รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา 
ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3ป   และผูที่
เก่ียวของ) 
 
- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภท..... 
ตำแหนง............. สังกัด .................... เมื่อ................... 
วันที่.............................................................................. 
 
- ใหผูมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานทีก่ำหนดเขารับการ สอบ
คัดเลือก คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกและคัดเลือกตามประกาศ
หลักเกณฑ 
- ดำเนินการขอใชบัญชีผูสอบแขงขันได 
  ตำแหนง นิติกร 
 
- ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามคำสั่ง 
(ชื่อหนวยงาน) ที่......................ลงวันที่.................................. 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงาน 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังใหมี

ความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบนั 
- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลวังใหม เพ่ือวางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน
สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพฒันาบุคลากรประจำป/นโยบายพัฒนา/ 
บุคลากรประจำป และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
ใหสอดคลองตามความจำเปน 
 
 
 
2. การจัดสงบุคลากรของ อบต.วังใหมเขารับตามหลักสูตรตางๆ
ตามแผนการฝกอบรมของสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและโครงการที่ดำเนินการรวมกับ
สถาบนั องคกรตางๆ 
 
 
 
 
  

 
3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพฒันาบุคลากรประจำป/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจำป เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุ
เปาประสงคตอไป 
 
- ดำเนินการจัดสงบุคลากรของ อบต.วังใหมเขารับตามหลักสูตร
ตางๆตามแผนการฝกอบรมของสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและโครงการที่ดำเนินการรวมกับ
สถาบนั องคกรตางๆ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวน
ตำบล พนักงานคร ูลูกจางประจำและพนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตำบลวังใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมา

ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 
- ดำเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางขององคการ
บริหารสวนตำบลวังใหม เรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับการแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดยการจัดมุม
เอกสารเพ่ือการเรียนรู 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจาง ตาม

มาตรฐาน กำหนดตำแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
 
 
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เปน
ธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง เพื่อพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 
 
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐานกำหนดตำแหนง 
 

ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากร 

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลวังใหม วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 
2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูบังคับบัญชาอยางเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับติดตาม และดูแล
ผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวของ 
3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานาตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลวังใหม ป 2562-2564 
 
 

- มีประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลวังใหมวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลวังใหม 2562-2564 
 
 
- มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลวังใหม ป 2564 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมี
ความเหมาะสม และตรงกับความตองการ
ของบุคลากร 

1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความปลอดภัยในการทำงาน 
ดานการมีสวนรวมในการทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสาธารณะ หรือ จิตอาสาของ
องคการบริหารสวนตำบลวังใหม 
- จัดกิจกรรม  5 ส Big Cleaning Day 
 

 


