
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุร ีจังหวัดระนอง 

(เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2364) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------------ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน  สายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม  จริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ๑. นโยบายด้านการสรรหา  
 เป้าประสงค ์วางแผนกำลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ เลือกสรรบุคคล
ที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 กลยุทธ์  
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาและ เลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 ๒. คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และยุคิธรรม 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง  
 การดำเนินการ  
 1. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)   
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข  เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และ
กิจการอันเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 และประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2563  เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื ่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปี
งบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  
 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีโครงสร้างการแบ่งส ่วนราชการเป็นไปตามประกาศ  
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วน  
ราชการวิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับ การ  



บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด
ระนอง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 
 2. จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตรากำลังทั้งหมด  
 ๓. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย  พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

 ๒. นโยบายด้านการพัฒนา  
 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ประสบความสำเร็จ โดยใช้เครื ่องมือที ่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
เป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ  
 กลยุทธ์  
 1. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566)  และดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม ความ
จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
 4. กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง  
 5. ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 6. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการการ
 ดำเนินการ  
 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2564 
 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  เรื ่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ 2564– 2566   
 3.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปีงบประมาณ 2564  
 4. ส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละตำแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม 
 5. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้ บุคลากรใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  



  
 ๓. นโยบายด้านการธำรงรักษาไว้ และแรงจูงใจ  
 เป้าประสงค์เพื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดีในการทำงาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ บำเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง 
ชมเชย เจ้าหน้าที่ที ่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและ  สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร  

 กลยุทธ์  
 ๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
 ๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ ตรวจสอบ
ได ้ 
 ๓. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  
 ๔. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน  

 การดำเนินการ  
 ๑. ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
 ๒. ดำเนินการพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่อง ชมเชยแก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  

 ๔. นโยบายด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวินัยข้าราชการ  
 เป้าประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ  
 กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทจุริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
 การดำเนินการ  
 ๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ข้อบังคับองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น  
 ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


