
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการตตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
อาํเภอเมืองสรุาษฎรธานี  จังหวัดสุราษฎรธานี  



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลการ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลการ
ในหนวยงาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนา และบุคลากรของทองถ่ินใหเปนผูมี
ศักยภาพสูง  
  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาที่แนวนโยบาย

ภาครัฐ โปรงใส เปนธรรม รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดดําเนินงานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

  1. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 

มีการวางแผนสนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลังและการ
บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร เพ่ือสรรหาบุคลากรใหตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง เปนไปตามคุณลักษณะที่
กําหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

แนวทางปฏิบัติ  
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ

ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๒ ดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน

พนักงานจาง โดยประกาศทางเวบ็ไซต อบต.บางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่นประกอบดวย             
๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ 3) องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสุราษฎรธานี  

1.4 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม 

 

 



การดําเนินการ 
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพื่อใชในการกําหนด

โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๒ สรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการเปล่ียนแปลงหรือ

การสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน

พนักงานจาง โดยประกาศทางเวบ็ไซต อบต.บางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืนประกอบดวย             
๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ 3) องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสุราษฎรธานี  

1.4 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและภารกิจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม 

 ๒. นโยบายดานการพัฒนาบคุลากร 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของพนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู 

อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทาง
การพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเน่ือง โดยการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
องคกร เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้ง
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร     

 แนวทางปฏิบัต ิ 
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลบางใบไม 
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรูตามสาย

งานของแตละตําแหนง 
๒.๓ พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุก

ระดับตามสายอาชีพและตําแหนงอยางตอเนื่อง 
2.4 พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรูในองคกร เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด

ความรู และเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเน่ือง 

การดําเนินการ 
๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลบางใบไม 
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรูตามสาย

งานของแตละตําแหนง 
๒.๓ จัดใหมีการฝกอบรมหรือสงบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเขารับการอบรมกับ

หนวยงานอื่นเพื่อเพิ่มความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหตรงกับตําแหนง 



2.4 จัดทําโครงการหรือเขารวมกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
บุคลากรในองคกร 

๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อให

ไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงานและปริมาณเอกสาร สามารถ
นําไปใชในการวางแผนในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานบุคคลอยางมีประสทิธิภาพ 

แนวทางปฏิบัต ิ 
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
๓.2 เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร ใหผูปฏิบัติงานเพื่อ

รองรับการใชงานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
3.3 นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัตงิานเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสาร 

การดําเนินการ 
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเปน

ปจจุบัน 
๓.2 เขารวมอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการใชงาน

ระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
3.3 ใหแตละกองนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสาร 

๔. นโยบายดานสวัสดิการ 
เปนการเสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน 

เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สรางชองทางการส่ือสาร สิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนอื่น การจัดสวัสดิการใหพนักงาน ดานความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ  

แนวทางปฏิบัต ิ 
๔.๑ ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
4.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสะอาด ปลอดภัย 
๔.3 การคัดเลือกพนักงานดีเดน 
4.4 จัดกิจกรรมการยกยอง ชมเชยบุคลากร เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากร

กับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
4.5 จัดใหมีสวสัดิการตามสิทธิของแตละบุคคล 
4.6 จัดใหมีชองทางการสื่อสาร การรองเรียน รองทุกข ดานการบริหารงานบุคคล 
4.7 มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
 



การดําเนินการ  
๔.๑ จัดทําประกาศพนักงานสวนตําบลดีเดน สําหรับผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับ

ดีเดน  
4.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อเปนการปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสะอาด 

ปลอดภัย 
๔.3  จัดกิจกรรมการยกยอง ชมเชยบุคลากร เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากร

กับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
4.5 มีสวสัดิการตามสิทธขิองแตละบุคคล 
4.6 มีชองทางการสื่อสาร การรองเรียน รองทกุข ดานการบริหารงานบุคคล 

          4.7 ประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพของแตละตําแหนง 


