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คำนำ  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
ความเข้มแข็งในทุก ด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ ดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไก สำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ  และ
ต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืดน้อย ขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 5 ด้าน ที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
   1.ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
  2.ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  3.ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4.ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  5.คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน และหลักเกณฑ์การพัฒนา  

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลที่สามารถ ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดแนวทางและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
น้อย จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำเพื่อเป้าหมายสำคัญในการ
ผลักดันพัฒนาทรัพยากร บุคคลเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม
ท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน  
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บทท่ี1 บทนำ  

  1. หลักการและเหตุผล  
  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร ถ้าขาดการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อองค์กร 
ดังนั้น องค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดีคุณภาพ และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำจืดน้อย จึงได้จัดทำนโยบายกล
ยุทธ์การ บริหารและทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคน
ได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง 

   2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพื่อพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีและวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะ งานที่รับผิดชอบ  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้น  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
  2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อย  
  2.5 เพ่ือดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป  

  3. เป้าหมาย  

  3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยในระยะสั้น 
ผู้บริหาร 
   (1) พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง 
   (2) การบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรม 
   (3) พนักงานมีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล  

  พนักงานส่วนตำบล  
  (1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละ ปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / โครงการ  



  (2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนาใน
แต่ละปี อย่างละ 1 หลักสูตร / โครงการ  
  (3) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร / 
โครงการ  
  ประชาชน  
  (1) พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว  
  (2) พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถทำงาน
ประชาชนพึง พอใจในการให้บริการ 

  3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ในระยะ
ยาว พนักงานส่วนตำบล  
  (1) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชนในพื้นที่  
  (2) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
ประชาชน 
  (1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  (2) องค์กรสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดียิ่ง  
  (3) องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
  (4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชนพึงพอใจใน
การ บริการ 

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

  วิสัยทัศน์ (Vision) การบริหารงานบุคคล  
  “องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีบุคลากรมีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ หน้าที่
การงาน มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีเต็มใจให้บริการ
ประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อการ ปฏิบัติงาน”  

  พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงานของแต่ละคน ที่เห็นว่า
เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

  2. การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
  3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิม ประสิทธิภาพของงาน 
  4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  



  5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น  

  ยุทธศาสตร์  
 1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงาน และงานที่ปฏิบัติและได้รับ
มอบหมาย  
 2. จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อ สร้างความคุ้นเคย ให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงาน  

  3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
  4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
  5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

  เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  1. เจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตำแหน่งและหน้าที่  

 2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย มีความรักความ  สามัคคีกันในการ
ปฏิบัติงาน  

  3. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
  4. มีคอมพิวเตอร ์และระบบการทำงาน ที่ทันสมัย เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
  5. การทำงานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา  

  SWOT  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ

โอกาสการ พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้  
  จุดแข็ง  
  1. ผู้บริหารมีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่  
  2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดี  
  3. มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ  
  4. มีสภาพแวดล้อมที่ดีสถานที่ทำงานเป็นสัดส่วน  
  5. อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตชุมชน เข้าถึงได้สะดวก  
  6. มีห้องประชุม อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนต่อการส่งเสริมการเรียนรู้   

  จุดอ่อน  
  1. ขาดการประเมินผลติดตามงานที่ครอบคลุม 
   2. อัตรากำลังในบางงานอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงาน ด้านเอกสาร หรือ

ตำแหน่งที่ สำคัญ ๆ  
  3. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครบถ้วน ขาดการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  



  4. มีภารกิจเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรหนึ่งคนต้องดูแลรับผิดชอบหลายงาน  
  5. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่รับการถ่ายโอนมา  

  โอกาส  
  1. ผู้นำชุมชน อสม. มีความเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
  2. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
  3. กลุ่มผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งร่วมกิจกรรมและการดูแลสุขภาพ  
  4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อย  

  อุปสรรค  
  1. ประชาชนมีความคาดหวังสูงต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

 2. ประชาชนไม่เข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ต้องการ
ให้ทำงาน ที่กฏหมายไม่กำหนดเป็นหน้าที่  

  3. การเปลี่ยนแปลงแผน/นโยบายน้อย ไม่ต่อเนื่อง  
  4. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื่นที่ไม่เข้าใจภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่ามีกฎหมาย
 กำหนดไว้  
  5. การดำเนินการทาวกฎหมายกับประขาชนที่ทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำได้ยากเพราะ
 ผู้บริหาร เป็นประชาชนในพื้นที่และได้รับการเลือกตั้งมากจากประชาชน ทำให้เกรงใจประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจำปีงบประมาณ 2564  
------------------------------------------------------------------------ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส
ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคน
ดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณแล
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพฒันา 
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มี
จิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้าง
ระบบการคมนาคมใหครอบคลุม 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 



4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 
  1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลร่วมกันพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยได้มีการวางแผนอัตรากำลังโดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคน
สอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง  กอง
ช่าง  ตรวจสอบภายใน  รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ตำแหน่งที่สอดคล้องเอื้อต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 

2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการสรรหาแลคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง 
รวมถึงกาคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือการปรับปรุง
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มี
การดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือ
เทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้
ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนใน
การดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมแลเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ ำปี 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยได้มีนโยบายในกาประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุก



ประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กรรวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
ประจำปี  เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญา
จ้างสำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 

4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ให้
ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอ
สำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึง
วางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  
การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัวบุคคลเพื่อให้
ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   หลักสูตรจังหวัด หรือ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ

พื้นฐานตามที่รัฐเป็นผู ้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กรโดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา 
สำหรับพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงใน
หน้าที่ราชการ เช่น ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันภัยแล้ง 

6.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กรองค์การบริหารส่วน
ตำน้ำจืดน้อย เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีก
หนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการทำงานร่วมกัน 
สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกันคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบตัิงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7.นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำจืดน้อย เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื ่องจากทำให้การ



ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึง
ไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนอ
งาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ   Line  
Facebook  ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุน
ให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลง
วันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment)  เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 
0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ตามพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมี
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมใิห้
พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกายจิตใจ และ
สุขภาพอนามัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
   
          
            องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยมีขั้นตอนจัดทำแผนกลยุทธ ์การติดตามนโยบาย 
กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนี้  
 1. แต่งตั้งคณะทำงาน  
      เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย 
กลยุทธ์ การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ใน
องค์กร KM ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ที่ 266/2563 เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 
ซึ่ง คณะทำงานประกอบด้วย  ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง
คณะทำงาน ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ดังนี้ 
     1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                ประธานกรรมการ 
     2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                    กรรมการ 
     3. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย        กรรมการ  
     4. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย     กรรมการ/และเลขาฯ  
 คณะทำงาน 
  มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ
องค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะใน
การติดตามประเมินผลเสนอนายก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย รับทราบเพื่อพิจารณา 
    1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
    2. จัดทำแผนจัดความรู้ในองค์กร  
    3. ดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนงาน  
    4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม  
    5. ประชาสัมพันธ์การจัดความรู้ในองค์กรและดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  

บทท่ี 5 ขั้นตอนจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

 



 2. ประชุมคณะทำงาน  
     แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 
บุคคล จึงได้มีการประชุมคณะทำงาน เพ่ือทบทวนเป้าหมาย แผนดำเนินการ การปฏิบัติตามแผน การ
ติดตามประเมินผลพร้อมสรุปบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้จากการดำเนินการตามแผนที่ผ่านมา เพื่อ สร้าง
ระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริม การเรียนรู้
ของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งจะเป็นปัจจัย  หนึ่งที่จะทำ
ให้บรรลุถึงวิสยัทัศน์ พันธกิจ ตามที่ได้กำหนดไว ้ 
 3. คณะทำงานฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามแนวทาง โดยมีข้อสรุปขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้  
    3.1 การวิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ และศึกษาข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องการ 
ประเมินสถานภาพและผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์ส่วนต่างระหว่างความสำคัญของประเด็นทิศทางความต้องการกับผลการ
ปฏิบัติงานด้าน 
 3.2 บุคลากรมีการให้บริการที่ดีกับผู้ที่มาติดต่อ และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - บุคลากรมีความหลากหลายในด้านประสบการณ์  
 - มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 - บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ  
 - บุคลากรมีความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
 - ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 ด้านทรัพยากร 
 - มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 - นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)  
 - มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างเพียงพอและ
ทันสมัยให้ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงาน  
 - สร้างเครือข่ายระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและทำให้การเข้าถึงสารสนเทศทำได้ง่าย
และ เท่าเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร (KM)  
 - นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์  



         4.  ด้านลูกค้า/ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลกระทบภายนอกองค์กร  
 •  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย   
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
ในการบริหารงาน 
 2. สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
 3. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไป
  ปฏิบัติได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า  
 4. สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ  
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด  
 6. มีระบบการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหาร/บุคลากรท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
 ในการพัฒนาตำบลน้ำจืดน้อย  
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย รับฟัง และนำความคิดเห็นของประชาชนมาใช้ในการ  
ดำเนินงาน  
 •  ประชาชน  
 1  ประชาชนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการเข้าร่วมในการ
ดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
  2 ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วน  ตำบลน้ำจืดน้อย ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น  
 3  ประชาชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
ที่  266/ ๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
-------------------------------- 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้ดำเนินการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร 
บุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่ ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองรวมทั้ง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะทำงาน ดังต่อไปนี้ ดังนั้นเพื ่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งตั้ง คณะทำงาน
ดำเนินการการจัดทำ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดังนี้  
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                 ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย                                กรรมการ 
  3. หัวหน้าสว่นราชการองค์การบริหารส่วนตำบล             กรรมการ  
  4. เจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบล    กรรมการ/และเลขานุการ 
คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้  
  1. วิเคราะห์ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  2. การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ครอบคลุมการ บรรลุเป้าหมาย 
และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
  3. การกำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน  
  4. การจัดทำรายละเอียดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำ แผนงาน/โครงการรองรับ  
  5. การขออนุมัติแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ต่อนายก อบต.  
  6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ ให้ 
สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลาและปีงบประมาณ  
  7. การดำเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมสร้างบทเรียนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงการ ดำเนินการครั้งต่อ ๆ ไป  

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

                  (นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 



 
           

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนน้ำจืดน้อย 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

******************************************************* 
  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็กเห็นความสำคัญในการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า  และบุคลากรของ 
ท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2561 – 
2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร  ทรัพยากร
บุคคลเพื ่อพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) จึงกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดังนี้  
  1. ด้านการสรรหา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดำเนินการวางแผนกำลังคน แสวงหาคน
ตาม คุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที ่รองรับต่อ
ภารกิจองค์การบริหารตำบลน้ำจืดน้อยที่เปลี่ยนแปลงไป  
  1.2 ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ ตำแหน่งว่าง    
  1.3 การรับโอนพนักงานส่วนตำบล และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ต้อง
ประกาศทางเว็บไซต์ อบต.น้ำจืดน้อย และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย  
  1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง  
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต จังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง  
  3) เทศบาลในเขตจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง  
  4) หมู่บ้านในเขต อบต.น้ำจืดน้อย  
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ  พนักงานส่วน
ตำบลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  

 

/2. ด้าน... 



-2- 

   2. ด้านการพัฒนา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความ พร้อมของ
พนักงานส่วนตำบล เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.น้ำจืดน้อย  พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตาม เส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ ตำแหน่ง  
  2.2 ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ ฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง 
   2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน แผนงาน 
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
  3. ด้านเก็บรักษาไว้  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ต้องวางจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้  บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ 
   3.1 กำหนดให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพ่ือเป็น สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความ
สามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง สุขภาพให้แข็งแรง  

  3.2 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน รับทราบ  
  3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ
ให้เป็นปัจจุบัน  
  3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดีเด่น  เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย และหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยน้อย
รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
   3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยกำหนด 
พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่กำหนด หากมีพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบ
นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยพิจารณาโดยด่วน 
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   4. ด้านการใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกัน
ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

  4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง
ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและ มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยทราบโดยเร็ว  
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2563  

 

 

       (นายสุนัย  คลี่ขยาย)  

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

                                                                       


