
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องคการบริหารสวนตําบลทาขาม  จึง
กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
และสงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 
ดังนี้ 

  1. ดานการวางแผนกําลังคน  
เปาประสงค วางแผนอัตรากําลังคน โดยคํานึงถึงภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบสนับสนุน

และสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ
ภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร 
รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ี
พึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 

กลยุทธ 
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ี

รองรับตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
2. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางขององคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
3. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลทางดาน

การสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือน และปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

4. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดี คนเกงขององคกร 
 

  2. การสรรหา  การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
เปาประสงค ดําเนินการวางแผนกําลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง และเลือกสรรบุคคลท่ีเปนคนดี คนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
กลยุทธ 
1. จัดทําและดําเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ 
10 ของอัตรากําลังท้ังหมด 

2. การดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบลสายปฏิบัติท่ีวาง โดยจัดทําหนังสือแจงความ
ประสงคใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) เปนผูดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเปนพนักงานสวนตําบลในตําแหนงท่ีวางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

 
 



- 2 - 
 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 
เปาประสงค ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมความพรอมบุคลากรท่ีมี

ทักษะหรือสมรรถนะสูงใหมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชเครื่องมือ
ท่ีหลากหลายตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ 
1. จัดทําแผนอบรมและพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีตรง

กับความจําเปน โดยจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรูตามสายงานแตละตําแหนง 
2. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
3. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอด

เทคโนโลยี การถายทอดความรู การแปลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการกทํางานอยางตอเนื่อง  
4. จัดองคความรูในองคกร (Knowledge : KM) ไดแก ความรูดานแผนงาน การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็งโดยเผยแพรความรูแกบุคลากรในสังกัดเปนประจํา 

 

4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปาประสงค มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

อยางเปนธรรม รวมท้ังเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงานโดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
(KPI) จากเปาหมายขององคกร ลงสูระดับหนวยงานและบุคคลท่ีสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจน
ประเมินขีดความสามารถตางๆ (Corporacy Competency) โดยการนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบลและผูบริหารเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป  

กลยุทธ 
1. จัดใหมีการประเมินขาราชการตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี

กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงของพนักงานสวนทองถ่ินตามประเภทตําแหนงและระดับ 
2. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม 

ตรวจสอบได และเปนไปตามท่ีกฎระเบียบราชการกําหนด 
 

5. การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 
เปาประสงค มีการจัดวางเสนทางความกาวหนาในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานขอมูล

บุคคลเพ่ือใชตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
กลยุทธ 
1. มีการาจัดวางเสนทางความกาวหนาในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล

เพ่ือใชตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
2. ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยการบริหารขอมูลบุคลากรทองถ่ิน

แหงชาติใหเปนปจจุบัน เพ่ือใชตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
 

6. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี และพ่ึงพอใจให

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกง และทําคุณประโยชนไวกับองคกร 
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กลยุทธ 
1. ปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดสถานท่ีทํางานใหปลอดภัยตามหลักชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
2. สรางชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร 
3. สรางเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
4. ปรับปรุงสภาพแวดลอม จัดสถานท่ีทํางานใหปลอกภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความเหมาะสมเปนไปตามกฎหมายกําหนด 
5. สรางชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร 
6. สงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
 

7. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของขาราชการ 
เปาประสงค มีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน
ในองคกร โดยยึดถือนํามาใชในการปฏิบัติราชการ 

กลยุทธ 
1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน นโยบาย

คุณธรรม จริยธรรม ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลทาขาม วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ินและ
สงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง รักษาระเบียบวินัย ขอบังคับจรรยาบรรณของทาง
ราชการ 

2. ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชารอยางเปนธรรม รวมท้ังควบคุม 
กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการทํางาน 

3. สงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสรางมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรมและปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2566  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
            (นายวิกรานต  ลิ้มพานิชเจริญ) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลทาขาม 
 
 
 
 
 



 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ. 2566 

องคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ 
 

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

โครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของ 
หนวยงาน  
 
 
 

2. จัดทําและดําเนินการสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง 
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก 
หรือโอนยาย 
 

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงท่ี
วางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน  
 

4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากําลัง
ใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนง
ใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูท่ีเก่ียวของ ) 
 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 

- 
 

- ดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลทาขามเพ่ือวางแผนอัตรากําลังใหมีความ
ครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
2. การสรรหา  การบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร 

แจงความประสงคขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในการ
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2564 ในตําแหนงท่ีวางตาม 
แผนอัตรากําลัง 3 ป 
     - ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง. 
     - ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปง/ชง. 
 

- บรรจุและแตงตั้งเจาพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
ตามคําสั่ง อบต.ทาขาม  ท่ี 267/2565 เรื่อง บรรจุและ
แตงตั้งผูสอบแขงขันไดเปนพนักงานสวนตําบล  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
  

3. ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ใหสอดคลองตามความจําเปน 
 
 

 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 
 
 
 
 
 

3. สงเสริมบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 
 

- มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจําป เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมให
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน
นโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 
 

- ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล 
ทาขามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยมีกลุมเปาหมาย
คือ ขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามโดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือใหกลุมเปาหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว 
และผลประโยชนสวนรวม และสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

-  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 4. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 
- ดําเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขามเรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับ
การแยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู 
 

4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ดําเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจาง 
ตามมาตรฐาน กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 

2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเปนธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได  
 

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 
 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน
กําหนดตําแหนง  

 
5. การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ 
 

จัดทําคูมือเผยแพรเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ - เผยแพรคูมือเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพผาน 
กลุมไลน อบต.ทาขาม 
 

6. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. รณรงคจัดกิจกรรม 5 ส. 
2. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน 
ดานการมีสวนรวมในการทํางาน 

- ดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ทุกวันพุธของเดือน 
- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
7. ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหนวยงาน  

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตําบลทาขามวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 

3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
ป พ.ศ. 2564  - 2566 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหาร 
สวนตําบลทาขาม วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีและพนักงานจาง 
ตามคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม  
 
 
 

– มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทาขาม
ประจําป พ.ศ. 2566 
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ปญหาและอุปสรรค  
เนื่องดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดแพรระบาดท่ัวโลก และประเทศไทย

ไดรับผลกระทบดังกลาว ทําให การพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาขาม ท่ีตองเดินทาง
ไปฝกอบรม สัมมนา หลักสูตรตาง ๆ ตองเลื่อน และยกเลิกไป   

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
ประชาสัมพันธ และชี้แจงแนวทางการฝกอบรม สัมมนา แบบออนไลน(Online) ผานระบบ 

Zoom Meetting , Google Meet , และระบบตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรขององคกรไดพัฒนาอยางตอเนื่อง 


