
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 
ที ่  นพ ๗28๐๑/-             วันที่    11  มกราคม  2566              
เรื่อง   การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ได้จัดทำประกาศองค์กาบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม ๒๕๖๕ โดยในประกาศนั้น      
ได้กำหนดนโยบายทั้งหมด 7 ด้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการให้เป็นแนวทางในการ ดำเนินงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรการในการนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนา ทรัพยาก ร
บุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ๒. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารงานอัตรากำลัง  
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
 ๔. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
 ๕. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้ง  
 6. นโยบายด้านสรรหาคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ  
 ๗. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
 8. นโยบายด้านการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
 9. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 จากแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการตามแผนการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์    
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ทั้งหมด 9 ด้านนั้น งานบุคคล 
จึงได้ทำการวิเคราะห์แล้วจึงทำการสรุปแนวทางการดำเนินงานในแต่ละด้านเพ่ือนำไปปฏิบัติตามแผนงานและ 
นโยบายที่ได้กำหนดไว้รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
      จอ. 
         (อนันต์ศักดิ์  วงค์สุวรรณ) 
                จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน รักษาราชการแทน 
            หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 

/ความเห็น... 



 

 

 

 

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

…………………………..……………………………………..  ……………………..………………………………………….. 

………………………………..………………………………..  ……………………..………………………………………….. 
 

         

         (นางสาวอริญชย์กัญญา  สุนา)                 (นางวิภา  คำแก้ว)                
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 
 

 
ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................ 
 
 

(นายสมหวาน  ลาวงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ลำดับ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดำเนินการ 
1. ด้านประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้ายความ  
โปร ่งใสเป ็นธรรมโดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินฯ 
๒. ผลงานต ้องม ีความช ัดเจนเป ็นที่
ประจักษ์แก่สายตา 
 
 
 
๓. พ ัฒนาระบบการประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมตาม
ผลการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง 
 

- ได ้ ม ี การแต ่ งตั้ งคณะกรรมการ
กล ั ่ น ก รอ งกา รประ เ ม ิ นผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน  
-มีผลงานดีเด่นพนักงานส่วนตำบลที่
ได้รับเกียรติบัตร มีขวัญและกำลังใจใน
การทำงานมีความกระตือรือร้น มา
ยิ่งขึ ้น ทำให้งานมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
-การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

2. ด้านอัตรากำลังและ
บริหารอัตรากำลัง 

๑. บริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับ
ภารก ิจโดยปร ับปร ุ ง โครงสร ้ างและ
อัตรากำลังให้เหมาะสม 
 
๒. จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า
ให้กับพนักงาน 
๓. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
โดยให้เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี 
 

-จำนวนพน ักงานส ่วนตำบลและ
พนักงานจ้างสอดคล้องกับภารกิจ และ
มีภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๓๕ ไม่
เกินร้อยละ ๓๕  
-จัดทำคู่มือความก้าวหน้าในแต่ละสาย
งาน  
-ผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่
ละครั้ง 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

3. ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 

๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมี
ส่วนร่วมโดยการจัด กิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพ่ือ
ความสามัคคี 
๒. จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้หลังจาก
การเข้ารับการฝึกอบรม โดยการสอนงาน 
แจกเอกสาร ประชุมหร ือทำคู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน  
๓. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการทำงาน 
 
๔ . ให ้ บ ุ ค ล ากรม ี ค ว ามต ื ่ น ต ั ว แ ล ะ
เตร ียมพร ้อมอย ู ่ตลอดเวลาพร ้อมรับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทันต่อเทคโนโลยี 

-การให้ความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์กร 
 
-ผลการปฏิบัติงานแลพฤติกรรม 
 
 
 
-บุคลากรมีความสนใจ และให้ความ
ร่วมมือรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้า อยู่เป็นประจำ  
-สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้
โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 

4. ด้านการสร้าง
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนพัฒนาทรพัยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมขดี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการสง่
บุคลากร เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  
 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
ความก้าวหน้าในสายงานผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่กำหนดไว้บุคลากรมี
ความพอใจกับผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
 
 
 

การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี พ.ศ. 2566 



 

 

 

๒.สนับสนุนให้บุคลากรได้รบัการศกึษาใน
ระดับทีสู่งขึ้นเพื่อสร้าง 
3.ให้มีการติดตามและประเมินผลบุคลากร
ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 
๔. พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
ตามผลการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
 

5. ด้านการบรรจุและ
แต่งตั้ง 

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ขวาง เรื่อง หลักเกณฑ์ การบรรจแุละ
แต่งตั้งบุคลากร ณ วันท่ี 4 มกราคม 
๒๕๖๔ 

การบริหารงานเป็นไปด้วยควาโปรง่ใส
ไม่มีข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงจาก
หน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบในแต่ละครั้ง 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 

6. ด้านการสรรหาคน
เก่งเพ่ือ ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

1.จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติให้กบั
พนักงานท่ีปฏิบัติงานดีเด่น  
๒.มอบเกียรติบตัรให้กับพนักงานดีเด่นที่
ผ่านการคดัเลือก ประจำปีงบประมาณละ 
๒ คน 
3.จัดทำประกาศยกย่องชมเชย
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

-ผลสำรวจความพึงพอใจของ 
 
-พนักงานท่ีมีต่อองค์กรพนักงานมี
ความกระตือรือร้นในการทำงานมาก
ยิ่งข้ึน 
-พนักงานมีกำลังใจในการทำงานท่ี
ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 

7. ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๑. จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ด ้ า น ก า ร ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๒. ให้ถือประพฤติปฏิบัต ิตามประกาศ
คุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ 
 

-บุคลากรในองค์กรให้ความสนใจใน
กิจกรรม 
 
-บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามแผนงานสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 
 
ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 

8. ด้านการรักษาวินยั
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

๑.ออกมาตรการดำเนินทางวินัยหรือการ
ลงโทษ  
   ๑.๑ มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
พิจารณาลงโทษแก่ บุคลากรในสังกัดที่
กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าว 
ตักเตือนหรือให้ทำบันทึกชี ้แจงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและมอบงาน อื่นให้ปฏิบัติ
เน ื ่องจากกระทำผิดแล ้วเสนอให้ปลัด
องค์การบร ิหาร ส ่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
   ๑ .๒  ม ีมาตรการร ั กษาว ิน ั ย  โดย
ลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับ สายการ
บังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการกระทำ
ผิดวินัยใน มาตรการที ่ประกาศเป็นกฎ
เหล็ก คือ 
 

พนักงานประพฤติปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์หรือระเบียบตามที่กำหนด
ไว้และไม่มีเรื ่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติโดยมิชอบของพนักงาน
ในหน่วยงาน 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 



 

 

 

          ๑.๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการ
พนันในถานท่ีราชการ  
          ๑.๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรม
เรียกร้อง 
          ๑.๒.๓ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 

9. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมสวสัดิการและสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพิม่เตมิที่ไม่ใช่สวสัดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย 
 

บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดกิาร
ของหน่วยงาน 
 

ม.ค. 66 – ธ.ค. 66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


