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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส 

อ าเภอนครชัยศร ี จังหวัดนครปฐม 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  โดยมี 
 ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
    เป้าประสงค์  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
     การด าเนินการ 
     1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  
ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ  

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

    เป้าประสงค ์ การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทยาวาส  ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ 
และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

    การด าเนินการ 
    1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ซึ่งเป็นไปตามตาม

ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.อบต.จ. อย่างชัดเจน 

 ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
    เป้าประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล อย่าง

เป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถ
ต่างๆ Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนต าบลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและ
ผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

    การด าเนินการ 
    1. ประเมินผลงานพนักงานส่วนต าบล ปีละ 2 รอบ  ได้แก่  รอบแรก (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 

2564) 
    2. ประเมินผลงานพนักงานจ้าง ปีละ 1 รอบ  ได้แก่  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

4. นโยบาย... 
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 ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เป้าประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรร
หาและเลือกสรรพนักงานส่วนต าบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล การรับสมัครพนักงานจ้าง )  ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป 
         การด าเนินการ 

1. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
    2. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศต่างๆ 

 ๕. นโยบายสวัสดิการ 
     เป้าประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส  มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
     การด าเนินการ 
     1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
     2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 
 ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
     เป้าประสงค์  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยาวาส ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายใน
องค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทยาวาส  จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงาน (กิจกรรม 
๕ ส.) อบรมพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ 
     การด าเนินการ 
     1. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวน
และแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
      


