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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและก ากับการ 
ด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ
ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร 

 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ จะมีการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการ
ก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงแผนอื่น ๆ ที่มีผลต่อการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เมื่อระยะเวลาการใช้แผนอัตราก าลังเดิมสิ้นสุดลง จะมีการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปีเพ่ือทบทวนต าแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดและพิจารณาก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเพ่ือรองรับภารกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมขึ้นต่อไป และภายในระยะเวลาการบังคับใช้
แผนอัตราก าลัง หากเห็นว่ามีภารกิจใดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมขึ้น จะด าเนินการแก้ไขแผนอัตราก าลังเดิม 
หลังจากนั้นจึงจะด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวิธีการและเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไป 
 

 
 
 



2. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ จะมีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมื่อเห็นว่ามีต าแหน่งว่าง 
และมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามภารกิจ โดยการสรรหานั้นจะเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยุติธรรม 
โปร่งใส เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครนายก ก าหนด โดยในการสรรหา
และเลือกสรร จะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งในที่ท าการ เว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยังองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดนครนายก รวมถึงท้องถิ่นอ าเภอต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่ประกาศ ก.อบต.จ.นครนายก
ก าหนด เพ่ือสร้างการรับรู้ไปยังผู้ที่สนใจ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ต าบลท่าเรือ และในกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรร คณะกรรมการฯ จะด าเนินไปโดยมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส ยึดความสามารถของผู้เข้ารับการสรร
หาและเลือกสรร เพ่ือให้ได้บุคคลผู้มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมมาปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ 
 

3. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ จะมีการพิจารณาสรรหา คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้บุคคลเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ โดยส าหรับพนักงานส่วนต าบล จะมีการประกาศรับโอนย้ายในต าแหน่งที่ว่าง เมื่อมี
พนักงานส่วนต าบลที่มีความประสงค์โอนย้าย ให้คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังพิจารณาเพ่ือให้ได้บุคคล
ผู้มีความสามารถ เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจสานต่อภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเรือ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มากกว่าการคัดเลือกเพียงตัวบุคคล และด าเนินการ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการรับโอนย้าย ส าหรับพนักงานจ้าง จะมีการประกาศรับสมัคร
เพ่ือสรรหาและเลือกสรร เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามภารกิจ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
ทัศนคติที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม มากกว่าตัวบุคคล เพ่ือให้มีบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างเพียงพอ 
 

4. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ จะมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อแผนเดิมสิ้นสุดลง เพ่ือ
วางแผนด้านทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมบุคลากร มีการจัดท าองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ การเผยแพร่ในเว็บไซต์เพ่ือที่ให้พนักงานสามารถเข้ามาค้นคว้าศึกษาและน าไปใช้ได้ มีการ
พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับพนักงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบ E-laas ระบบ LHR ระบบ Info ระบบเบี้ยยังชีพ ระบบ EGP มีการอบรมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโอกาส นอกจากนี้ยังมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการค้นหาช่องทาง
ในการสอบ หรือเข้ารับการสรรหาในระดับที่สูงขึ้น เช่น เปลี่ยนแท่งจากทั่วไปเป็นวิชาการ เปลี่ยนจากสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ด าเนินการเปิดสอบเปลี่ยนสายงานตามโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ 
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ น าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน
และผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นจะด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ.นครนายก ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
แต่ละประเภท 
 

6. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ จะด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยของพนักงานให้
เป็นองค์กรที่โปร่งใส ยุติธรรม ป้องกันไม่ให้การทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมและ
ป้องกันมากกว่าลงโทษ โดยผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ผ่านค าสั่ง
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแนะน า ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย จัดให้มีโครงการคุณธรรม
จริยธรรมและการรักษาวินัยเป็นประจ าทุกปีเพื่อทบทวนให้พนักงานด ารงตนอยู่ในระเบียบวินัยอยู่เสมอ 
 

7. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ เน้นให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และ
ฝ่ายสภา เพื่อประสานความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจให้เป็นด้วยความเรียบร้อย มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรม จะมีการละลายพฤติกรรมของพนักงานร่วมกับผู้บริหารและฝ่ายสภา มีการจัด
กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมสันทนาการร่วมกัน มีการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาองค์กร มีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ระเบียบกฎหมาย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารและฝ่ายสภาอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ได้มุมมองใหม่ ๆ และรับทราบถึงความต้องการของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ 


