
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
 

นโยบาย การด าเนินงาน 

1. พิจารณาวางแผนอัตราก าลังสอดรับกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์กร ตอบสนองตามความจ าเปน็ และความเหมาะสม 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของราชการ 
 
 
 

ประชุมผู้บริหาร เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565  
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายก อบต.ท่างาม ปลัดฯ อบต.ท่างาม หัวหน้าส านัก
ปลัดฯ ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ  

1. ร่วมกันวิเคราะห์อัตราก าลังในองค์กรเพื่อร่วมกันวางแผนก าลังคนในการ
ขอเพิ่มอัตราบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการบริการประชาชน  

2.  ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใน ด าเนินการบรรจุและแตง่ตั้ง 
รวมถึงผู้บริหารประเมินผลการปฏบิัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ อบต.ท่างาม ได้ประกาศไว้  ผลประชุมสรุป
ได้ว่าให้ยดึมั่นแนวทางการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับระบบคณุธรรม โดยเน้นให้
บุคลากรในองค์กรรู้รักสามัคคี เมือ่มีปัญหาให้รีบหารือและหาแนวทางการแก้ไข
ทันท ี
 

2. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิ ให้
โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

3. ส่งเสริมให้บคุลากรยึดมั่นในคุณธรรมจรยิธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจรยิธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครดั 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมนีายก อบต.ท่างาม เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจรยิธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัอย่าง
เคร่งครดั โดยไดม้อบนโยบายให้หวัหน้าส่วนราชการ พิจารณาให้บุคลากรในสังกัด
ยึดมั่นในคณุธรรมจริยธรรม และเน้นย้ าให้องค์กรรู้รักสามัคคี หากมเีรื่องเดือดร้อน 
ไม่สามารถช้ีแจ้งในที่ประชุมได้ ใหส้ามารถปรึกษาหารือกับนายกฯได้โดยตรง โดย
ไม่จ าเป็นต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการเสมอไป หากแต่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างก็
ได้    
 

4. ส่งเสริมให้บคุลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถตามคณุภาพและ
ผลส าเร็จของงานท่ีจะสะท้อนการเป็นคนเก่ง และพฤติกรรม
ที่มีความซื่อสตัย์สจุริต มีน้ าใจ มีคณุธรรม ยึดมั่นประโยชน์
ของส่วนรวมจะสะท้อนการเป็นคนดี 

- ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ หลักสตูรด้านการจดัท า
ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 11 - 15 มกราคม 2565 ณ โรงแรมเดอะรอยัล  
ริเวอร์ โฮเทล กรุงเทพฯ 
จ านวน 1 ราย 
 
- ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ หลักสตูรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทะเบียนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายใต้สังกดั เพื่อการปฏิบตัิงานดา้นทะเบียนสินทรัพย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เมื่อวันท่ี 11 - 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 ราย 
 
- ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ หลักสตูรเทคนิคการ
ปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อ
วันท่ี 11 - 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 3 ราย 
 
 
 



นโยบาย การด าเนินงาน 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่
ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการ
ท างาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบต.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ท่างาม 
และพนักงาน อบต.ท่างาม เข้าร่วมอบรมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย)  
ซึ่งมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และ
วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. จ.พิษณุโลก บรรยายอบรมให้ความรู้
คุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
ป้องกันการกระท าผิดวินัยและการรักษาวินัย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิน่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม ได้น าหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา 
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (ประชาชน) 
   2. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่างาม เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้รับบริการ (ประชาชน) 
   3. เพ่ือก่อให้เกิดการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่างาม สู่องค์กรคุณธรรม 
   4. เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   5. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
งามมีวินัยการป้องกันการกระท าผิดวินัยและการรักษาวินัย                                                                                           
   6. เพ่ือเป็นการสืบทอดและเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

 


