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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 

เป้าหมาย วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ    
การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื ่อน       
การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื ่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมกีารกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 

๑.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

๒.จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ  
สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

๓.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

๔.จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ 

5.จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

การดำเนินการ 

1.จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม  

2.จัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓. จัดทำคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

 



2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป้าหมาย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั ่วถึง และต่อเนื ่องโดยการเพิ ่มพูนความรู้
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที ่ เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ว ิส ัยทัศน์                   
และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

กลยุทธ์ 

๑.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของ อบต.ตานิม  

2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสานอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหน่ง 
และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม
สายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.ตานิม 

๕.พัฒนางานต้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้    
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินการ 

๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

2.จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 

3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 

2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

3.เสริมสร้างความรู ้เกี ่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู ้ปฏิบัติงาน          
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 



๔. นโยบายด้านสวัสดิการ 

เป้าหมาย เสริมสร้างความมั ่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีว ิตที ่ด ี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 

1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.ปรับปรุงสภาพความปลอด อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

3.การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 

๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 

5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

6.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การดำเนินการ 

๑.จัดทำประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

๒.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีอยู่เสมอ 

๓.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเว็ปไซต์ของ อบต.ตานิม 

5. นโยบายด้านการบริหาร 

๕.1 กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 

5.๒ มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 

๕.๓ มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 

๕.๔ มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

6.นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 

(๑) บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ 

(๒) พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 



(๓) พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 

(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน โดยให้มีอัตรากำลังในแผน 

อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)  

7.นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

๗.๑ สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 

๗.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 

๗.๓ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆของ
องค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๔ จัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้ " โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด ๗ ขัน้ตอน คือ 

1.การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก  

๓.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานปรับปรุงเนื้อหาให้
สมบูรณ ์

5.การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี  
สารสนทศ จัดทำระบบทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่ม การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว การแลกเปลี่ยนความรู้ 

7.การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ 
การนำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ 

8.นโยบายด้านภาระงาน 

๘.๑ มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 

๘.๒ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 



๘.๓ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุกงานจะต้อง
มีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจำทุกเดือน โดยให้งานเจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุก
รอบการประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

๙. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 

๙.๑ ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 

๙.๒ ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆและหาแนวทาง 

ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 

๙.๓ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผน
แม่บทสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม งานการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนทศอย่างต่อเนื่อง 

๑0.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

๑๐.๑ มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 

๑๐.๒ ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

๑๐.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

๑๐.๔ ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา 
ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพ 
สูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

11.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๑.๑ มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

๑๑.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๑๑.๓ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และนำผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

 



12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

๑๒.๑ มีการจัดทำแผนและสรุปรายงานการใช้เงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติงานประจำปี 

๑๒.2 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

๑๒.3 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กอง
คลังดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองได้รับทราบเป็นประจำ 

13.นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๑๓.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

๑๓.๒ จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการที ่เป ็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

13.๓ ดำเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

14.นโยบายด้านคุณธรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ)ได้กำหนดมาตรฐาน     
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

๑.พึงดำรงตนให้ตั ้งมั ่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมี ความ
รับผิดชอบ 

๒.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

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


