
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี  

  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณสมบัติ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้ด าเนินการ 
ดังนี  

 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป (รายละเอียดตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566) 

 1.2 จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล       
ทั งด้านการเลื่อนขั นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหาฯลฯ (รายละเอียดตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การสรรหาพนักงานจ้าง) 

2. ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน แสวงหาคนตาม

คุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้
ด าเนินการ ดังนี  

2.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง
และกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง  
3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566) 

2.2 ด าเนินการสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง โดยการแจ้งประสงค์ให้ กสถ.
ด าเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่งที่ว่าง  (รายละเอียด
ตามหนังสือส่ง เรื่อง การส ารวจต าแหน่งว่างและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง มีพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร โดยได้ด าเนินการ ดังนี  

3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

3.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2565) 
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 3.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) มีการจัดท าแผ่นพับ
ความรู้ (KM) เพ่ือถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กรและผู้ที่สนใจ (รายละเอียดตามแผ่นพับ) 
 3.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อนได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในรอบการประเมินเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานฯ (รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

  4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน โดยได้ด าเนินการ ดังนี  
 4.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลได้ทราบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง (รายละเอียดตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
 4.2 ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ตามระยะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะ และได้บันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 4.3 มีการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และลูกจ้างประจ าเป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือน 
(รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง และค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั นเงินเดือนฯ) 

  5. ด้านการปฏิบัติราชการขององค์กร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน โดยทุกส่วนราชการได้ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ ดังนี  

 5.1 ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการภายในองค์กร (รายละเอียดตามค าสั่ง
ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน) 

  6. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ ดังนี  

 6.1 จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน  าร้อน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน พร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ 
(รายละเอียดตามประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการและและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบล            
บ่อน  าร้อน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน) 
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  6.2 ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการภายในองค์กร และค าสั่งรักษาราชการ
แทนผู้อ านวยการกองและหัวหน้าส านักปลัด (รายละเอียดตามค าสั่งก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิ ดชอบของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน และค าสั่งรักษา
ราชการแทน) 

  

 


