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ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร                         
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสรรหาคนดี
และคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดตามนโยบายดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
  1.1 เป้าประสงค์ 
  วางแผนก าลังคน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลัง สรรหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด เลือกสรรคนดีคนเก่ง และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจขององค์กร มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
  1.2 กลยุทธ์ 
  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง  
  1.3 การด าเนินการ 
  1.3.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงที่เปลี่ยนแปลงไป 
  1.3.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง 
  1.3.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร                   
เป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานอื่นประกอบด้วย  
  1) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
  2) เทศบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
  3) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 
 
 
 



 2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
  2.1 เป้าประสงค์ 
  บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งว่างตามกรอบอัตราก าลังของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพ่ือให้มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามแผนการด าเนินงาน 
  2.2 กลยุทธ์ 
 พิจารณาบรรจุแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น  

  2.3 การด าเนินการ 
  2.3.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
  2.3.2 แต่งตั้งพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกบุคคล ตามประกาศการรับ
สมัครสอบเพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  2.3.3 แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่สู งขึ้น  ตามหลักเกณฑ์                                 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ก าหนด 
   
                  
 3. นโยบายด้านการพัฒนา  

  3.1 เป้าประสงค์ 
   วางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู               
เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 กลยุทธ์ 
   3.2.1 วิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ                         
และมีความสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
   3.2.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
   3.2.3 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้                      
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  3.3 การด าเนินการ 
   3.3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 

   3.3.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับ                  
การฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 



   3.3.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้
ด้านแผนงานการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน                                       
การบริหารงาน   และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 
 4. นโยบายด้านการธ ารงรักษา  
  4.1. เป้าประสงค์ 
   วางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล                 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน 
รวมทั้งการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี 
  4.2 กลยุทธ์ 
   4.2.1 วิเคราะห์และจัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายงาน 
   4.2.2 น าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการบริหารผลตอบแทน 
   4.2.3 ก าหนดให้จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ 
   4.2.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร 
   4.2.5 ก าหนดให้มีการยกย่องชมเชยบุคลากร 
   4.2.6 ก าหนดให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี 
   
  4.3 การด าเนินการ 
   4.3.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน
รับทราบ 

   4.3.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู                         
หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง พิจารณาโดยด่วน 
   4.3.3 จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็น
สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 

   4.3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 



   4.3.5 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ดีเด่น พนักงานครู ดีเด่น ผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น เพ่ือเป็ น                          
การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงและหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
รับทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

   4.3.6 ควบคุมให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปีของพนักงานส่วนต าบล                     
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 5. นโยบายด้านคุณประโยชน์และการส่งเสริม 
  5.1 เป้าประสงค์ 
  ทุกส่วนราชการร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ        
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบุคลากรให้เข้าถึงช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  5.2 กลยุทธ์ 
   5.2.1. น ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาใช้ประกอบการมอบหมายงาน 
   5.2.2. ทบทวนและประกาศประมวลจริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   5.2.3. ก าหนดให้มี โครงการฝึกอบรมเ พ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม                          
และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
  5.3 วิธีการด าเนินการ 
  5.3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม                         
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบลและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร                 
ส่วนต าบลเสาธง ทราบโดยเร็ว 

  5.3.2 จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
 

 


