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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายการวางแผนก าลังคน  

เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ดงสุวรรณ พนักงานครู อบต.ดงสุวรรณ 
และพนักงานจ้าง ในองค์กรมีประสิทธิภาพ ไดมีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผน
อัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งมีโครงสร้างองคก์รและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ ขององค์กรตอ่ไป  

เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้

สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทั้ง ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ

สมรรถนะหลัก  
5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่ง

ขององค์กร  
6.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ  
7.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
8.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  
9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลัง

ในแผน อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  
  การด าเนินการ 
   1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2565) ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ (รายละเอียดตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
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๒. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการ 

ปฏิบัติการ)  
๓. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม

คู่มือแผนเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ)  

2.นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ดงสุวรรณ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

เป้าประสงค์ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด ให้
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจ าเป็นอ่ืนที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

1.ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชี  
2.ผู้ได้รับคัดเลือก  

          3.กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  
1.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้  
2.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้  
3.เลื่อนและแต่งตั้งจากจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

กลยุทธ์  
๑.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ดงสุวรรณ 
๒.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ 

แผนการสืบทอดต าแหน่งและ การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
๓.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตาม สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๔.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ 

อบต.ดงสุวรรณ 
 ๕.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การ

ถ่ายทอดความรู้ การ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
การด าเนินการ  

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียด
ตามแผนพัฒนาบุคลากร)  

๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ  
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3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

เป้าประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา

ในการก ากับ ติดตาม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการ พิจารณา  

(1) การเลื่อนต าแหน่ง  
(2) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
(3) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการของระบบ คุณธรรม  
(4) การพัฒนาข้าราชการ  
(5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  

  กลยุทธ์   
1. พัฒนาเครื่องมือในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีหรือภารกิจที่

ได้รับมอบหมาย 
2. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและแข็งขันกันด้วยผลงาน 

3. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานงานส่วนต าบล/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
  การด าเนินการ 

 1. สร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหน้าที่หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
ให้ยึดตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

2. ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

4.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
เป้าประสงค์   

เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ   

กลยุทธ์  จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม 
รักษาวินัยในองค์กร 

การด าเนินการ  ให้พนักงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 
 

/5.นโยบาย... 
 



     -4- 

5.นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.

ดงสุวรรณ 
 2.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้             

การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการ  

1.การสอบแข่งขัน 
2.การสอบคัดเลือก  
3.อ่ืนๆ โดยให้เป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด 

6.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน 

ความรู้ความสามารถศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ 

อบต.ดงสุวรรณ  
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ 

แผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.

ดงสุวรรณ 
 5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้การ

ถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
  การด าเนินการ 

๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียด
ตามแผนพัฒนาบุคลากร)  

๒. จัดส่งบุคลากรในสังกัดตามสายงานไปฝึกอบรมฯ  
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7.นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
เป้าประสงค์  

1. ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสม
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

2. การวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ดีต้องสร้างความชัดเจนในเกณฑ์และ
กระบวนการในการเลื่อน โอน ย้ายเพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในงานโดย
เกณฑ์และกระบวนการทีดี่ 

3. ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถของ
องค์กร ในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร 

กลยุทธ์ 
  ในองค์กรต้องมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
การด าเนินการ 
 จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์  

เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  

กลยุทธ์ 
 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้พนักงานในองค์กรได้รับผลตอบแทนที่ควร

จะได้รับ โดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบก าหนด 
การด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายหรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการของพนักงานในองค์กร เพ่ือให้พนักงานในองค์กรทราบถึงสิทธิและสวัสดิการที่ควรจะ
ได้รับ 

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

 


