
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลชององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็น 
การรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐) รวมทั้งให้ 
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เท!:63ก่17 ลกป 
7 โลทรเวลโอก(IV /\ร5655ทก6 ท!:)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยนายจิตกร สุวรรณมณี ตำแหน่ง นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า “บุคลากร” 
คือ “หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร” จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ดังนี้

๑. ด้านการสรรหา 0}6(ะโน!*๓6เทอ
เมล็ดพันธุที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่มืคุณภาพได้ฉันใด การคัดเลือกที่มืระบบและมี 

มาตรฐานย ่อมนำคนด ีและม ีค ุณ ภาพ มาส ู่องค ์กรฉ ันน ั้น  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ่าทองใหม ่ โดย 
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน แสวงหาคนตาม 
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่VI โฅยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลังสามปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ 

รองรับ ต ่อภารก ิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ท ี่ เปลี่ยน แปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนการปฏิรูป 
ประเทศและยุทธศาสตร์ฃาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐)

๑.๒ ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ 
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน

/ ๑.๓ การรับ...



-๒ -

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อ 
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประซาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง 
ใหม่ ท างเว ็บ ไซ ต ์องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลท ่าท องให ม ่ (พ/พ.ไา-เ/เ7ห0ผ6(ห/\1.ธ0.าา-1) และแจ ้งข ่าว 
ประซาสัมพันธ์ไปยังอำเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเช้าถึงบุคคล 
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนด เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจซองแต่ละ 
หน่วยงาน

๒. ด้านการพัฒนา (0^6๒131’ฑรท-!:)
การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจซององค์กร 

ระยะยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท่ังในด้านความรู้ทั่วไป 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตำแหน่ง ด้านการบริหารและการจัดการ 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของ 
หน้าที่ความรับผิดซอบของบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสร้าง 
จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพการให้บริการและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ประซาซนผู้รับบริการ ให้กับบุคลากรทุกคน 
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะซองบุคลากรทุกระดับให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้มีความรักองค์กร ตลอดจน 
ความมั่นใจที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบล ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม1ของบุลากรเพื่อ'ให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ้สูง พัฒนา 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรซององค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าทองใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓) เพื่อให้สามารถรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั่งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ซาติ ๒ ๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐) ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลท่าทองใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรซององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั่งน ี้ให ้ 
คำนึงถึงความเหมาะสมและสถานะทางการคลังซององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๒.๒ รายงานผลก่ารติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การปริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมซองปีงบประมาณถัดไป 
เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความรู้สามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้เช้ารับการพัฒนา

/ ๒.๓ ส่งเสริม...



๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
๒.๔ จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ 

พนักงานจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด
๓. ด้านการรักษาไว้ (86*61า*เ0ก)

สิ่งสำคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยงานการเจ้าหน้าท ี่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องวางแผนกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจำปี จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงาน แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (รน0ะ65510ท ? ๒ท) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (^อเพัวโ๓ ล ^ 6 1\/เลกลฐ6กก6 ท!:) และยกย่อง ขมเชย 
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี
๓.๑ สำรวจบีจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการ.ทำงานของบุคลากร

ประจำปี
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากรประจำปี
๓.๓ กำหนดให้การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเขื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดึฃอง 

บุคลากรภายในองค์กร เซ่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น 
๓.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

(แแ8) ให้เป็นบีจจุบันและทันสมัย
๓.๕ จัดกิจกรรมยกย่อง ซมเขยบุคลากร เซ่น ประกาศผลประกาศรายซื่อพนักงานส่วน 

ตำบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเป็นการ 
ยกย่องซมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดึยิ่งขึ้น 

๓.๖ ดำเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด 
๓.๗ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การ 

บริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้ง'ให้การเลื่อนขั้น 
เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีข ้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่พิจารณา 
โดยด่วน

๓.๘ ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
กำหนด

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (บ!:แ.!23*1(วก)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงซ่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

/แนวทาง...



แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี
๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ พ.ศ. 
๒๔๔๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไช 
เกี่ยวกับจริยธรรมชองพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๔๘ 
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ทราบ 
โดยเร็ว

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง  ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

๔.๓ จัดทำซ่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าทองใหม่

๔.๔ จัดทำแบนเนอร์ “ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าทองใหม่ (พพพ.!แ/\!แ0!\เ6(ท/\1.ธ(ว.!!-!) เพื่อเพิ่มซ่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ ว ัน ท ี่..!?..^ ..... ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงซ่ือ).
(นายจิตกร สุวรรณมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่



นโยบายและกลย ุทธ ์การบร ิหารงาน
ทรัพยากรบ ุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานการเจ้าหน้าที ่
สำนักงานปลัด อบต.
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ค ำ น ำ

ในซวงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่ 
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของ 
ประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมืสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม.ที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน จำเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากร 
บุคคลที่มืประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบาย.และกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารชอง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๖.อันเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป 
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (||า1:65แ*7 ลทป 7 โลท5|วลโ6 ก0 /  /\ร5อ5ร๓6ทI)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ธันวาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ

เร่ือง หน้า

๑. ความเป็นมา ๔
๒. วัสัยทัศน์ ๔
๓. พันธกิจ ๔
๔. เป้าประสงค์ ๕

๕ . การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (รผ0 7  /\กลญรเร) ๕

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ๖
๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ ๙



นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๑. ความเป็นมา
ประวัติตำบลท่าทองใหม่ จากหลักฐานทางโบราณคดีได้กล่าวถึงการตั้งเมืองกาญจนดิษฐ์ 

ซึ่งได้ย้ายหลายครั้ง คำว่า กาญจนดิษฐ์ เดิมมีซ่ือ'ว่า กาญจนดิฐ แปลว่า ท่าทอง ซึ่งเป็นขื่อเมืองเดิม ก่อนนี้ตั้งอยู่ 
ที่บ้านท้อน อยู่ริมฝืงฃวาของเมืองท่าทอง (ท่าทองอุทัย) ตำบลท่าทอง หรือที่ซาวบ้านเรียกว่าท่าทองออก ตั้งอยู่ 
ท ี่น ึ่ไม ่นานก็ย ้ายเม ืองไปตั้งใหม่ท ี่ฝ ืงซ ้ายริมคลองท่าเพซร (บ ้จจ ุบ ันอยู่ในเขตตำบลบางกุ้ง อำเภอเม ือง 
สุราษฎร์ธานี)เมื่อราวพ.ศ.๒๓๓๖คลองท่าเพชรซึ่งตรงกับสมัยของรัชกาลที่ ๒ ได้เปลี่ยนขื่อเปีนคลองท่าทองใหม่ 
มืวัดสำคัญอยู่คนละฟากคลอง คือ วัดท่าไทร อยู่ฝืงฃวา และวัดท่าทองใหม่ อยู่ฝืงซ้าย วัดท่าทองใหม่ ในสมัย 
นั้นเป็นวัดประจำเมืองที่มืความเจริญมาก บ้จจุบันซาวบ้านยังคงเรียกท่าทองเก่า ท่าทองใหม่ ซึ่งบ่งบอกถึงเมือง 
ประวัติศาสตร์ทั้งสองเมือง ซาวบ้านเล่าให้ฟ้งว่าที่เรียก ท่าทอง เพราะในอดีตได้มืคนพบกระทะทองใบหนึ่งอยู่ 
ริมฝืง เมื่อมืคนเห็น กระทะใบน้ันก็จะไหลลงสู่ลำคลอง และคนจะเห็นกระทะใบดังกล่าวในวันขึ้น หรือแรม ๑๔ 
คํ่า เท่านั้น จ ึงเร ียกขื่อบริเวณนี้ว ่า ท่าทองใหม่ ในบริเวณนี้เดิมมืผ ู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ประมาณ ๑๐ 
ครอบครัว ต่อมาได้ย้ายมาจากจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ภาคกลางบ้าง มีท้ังคน'ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทย 
จีน แต่เน ื่องจากการทำมาหากินอุดมสมบูรณ ์ จึงได้ซักซวนกันมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ และมาสร้าง 
ครอบครัวใหม่บ้าง

๒. วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์การพัฒนา (ฬ5เ๐|า)

๑. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
“โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีคงอยู่ สร้างงานคู่รายได้ ขยาย

การศึกษา พัฒนาสุขภาพ”
๒. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

“สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองแห่งคนดีที่น่าอยู่ ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร และผู้นำ 
การท่องเที่ยว เซิงคุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค”

๓. พันธกิจ
พันธกิจ (^เ5ร1๐ท)

๑. จัดให้มืการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๒. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประซาซน 
๓. อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเพิ่มซ่องทางการรับรู้ข้อมูลซ่าวสาร 
๕ .  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี 
๖. .อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

/ ๔. เบ้าประสงค์...



๔. เป้าประสงค์
๑. ตำบลท่าทองใหม่ มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมท่ัวถึง และระบบประปาท่ีได้มาตรฐาน 
๒. ประขาขนในตำบลมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
๓. ระบบการบริการด้านเครื่องมือเครื่องใช้ การพัฒนาบุคลากร การมีส่วนร่วมของประขาสังคม 

ศาสนา ภูมิป้ญญา ประเพณี และวัฒนธรรม การจัดสวัสดิการ มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน/มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันแก็ไขป้ญหายาเสพติด 
ได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 

๔. ระบบการศึกษา และการเพิ่มซ่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
๔. ประซาซนในตำบลท่าทองใหม่ได้รับการส่งเสริมการกีฬา การมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๖. ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลท่าทองใหม่ได้รับการบริหารจัดการอย่าง 

เหมาะสม
๗. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (รผ 0 7  ^ทลIVรเร) 
๕.® การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (ร1:โ6กฐ*!•ไ)
๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเขี่ยวซาญเฉพาะทาง พอสมควร 
๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ 
๓. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม
๔. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา
๖. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์)
๗. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 
จุดอ่อน (^6ล๒า6ร5)
๑. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสบุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 

บุคลากรยังไม่พร้อม
๒. ขั้นตอนการทำงานซับช้อน หลายขั้นตอน
๓. บุคลากรยังไม่เขี่ยวซาญด้านการบริหารงานบุคคล
๔. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายซองพนักงานทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
๔. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
๖. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน)

/ ๔.๒ การวิเคราะห์...
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๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (0เวเว๐โ1:นกเ^)
๑. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เน้นไปด้วยความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเน้น 
หน่วยงาบที่เกิดขึ้นภายหลัง

๒. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำได้รวดเร็วกว่า 
หน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องจากเน้นนิติบุคคล

๓. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการ 

ทำงาน
อุปสรรค (*1าโ6ล1:ร)
๑. ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย
๒. นโยบายลดจานวนคนในภาครัฐ
๓. การกำหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบ 

กำหนด

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยนายจิตกร สุวรรณมณี ตำแหน่ง นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า “บุคลากร” 
คือ “หัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร” จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เน้น 
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ดังนี้

๑. ด้านการสรรหา (ก6๐•นแ๓ 6ก1:)
เมล็ดพันธุที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเน้นต้นไม้ที่มีคุณภาพได้ฉันใด การคัดเลือกที่มีระบบและมี 

มาตรฐานย ่อมนำคนด ีและม ีค ุณ ภาพ มาส ู่องค ์กรฉ ันน ั้น  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ่าทองใหม ่ โดย 
งานการเจ่าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน แสวงหาคนตาม 
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
และเน้นธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่เน้นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดท่าแผนอัตรากำลังสามปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ 

รองรับต ่อภารกิจองค ์การบริหารส ่วนตำบลท่าทองใหม่ท ี่เปล ี่ยนแปลงโป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนการปฏิรูป 
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๘๐)

๑.๒ ดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล .และ 
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน

/ ๑.๓ การรับ...
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๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อ 
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป๋ายประซาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง 
ใหม่ ท างเว ็บ ไซ ต ์องค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลท ่าท องให ม ่ (พพพ.!แ/ฒ-เอผธฒ\1.ธ(ว.!!-เ) และแจ ้งข ่าว  
ประซาสัมพันธ์ไปยังอำเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคล 
ท่ัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ 
กำหนด เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจซองแต่ละ 
หน่วยงาน

๒. ด้านการพัฒนา (อ6ห6๒|วกก6ท1:)
การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจซององค์กร 

ระยะยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท้ังในด้านความรู้ท่ัวไป 
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตำแหน่ง ด้านการบริหารและการจัดการ 
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของ 
หน้าที่ความรับผิดซอบของบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสร้าง 
จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพการให้บริการและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ประซาขนผู้รับบริการ ให้กับบุคลากรทุกคน 
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้มีความรักองค์กร ตลอดจน 
ความมั่นใจที่จะท่างานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบล ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม1ของบุลากรเพื่อ'ให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธึ๋สูง พัฒนา 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมีอที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าทองใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓) เพื่อให้สามารถรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริม 
การปกครองห้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐) ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี
๒.๑ จัดท่าและดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลท่าทองใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 
ประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั้งน ี้ให ้ 
คำนึงถึงความเหมาะสมและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่

๒.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่ ประจำปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป 
เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความรู้สามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา

/ ๒.๓ ส่งเสริม...
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๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล 
๒.๔ จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และ 

พนักงานจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด
๓. ด้านการรักษาไว้ (86*61า1:101า)

สิ่งสำคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยงานการเจ้าหน้าท ี่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องวางแผนกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจำปี จัดทำเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงาน แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (รน!X655เ0ท ค.ลท) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (ครโ^๐โ๓ ลก06 โปลทล56๓ รท1) และยกย่อง ซมเขย 
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ สำรวจปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

ประจำปี
๓.๒ ประเมินความพึงพอใจต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ

บุคลากรประจำปี
๓.๓ กำหนดให้การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดึฃอง 

บุคลากรภายในองค์กร เซ่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น 
๓.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

(แแค ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
๓.๕  จัดกิจกรรมยกย่อง ซมเขยบุคลากร เซ่น ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานส่วน 

ตำบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเป็นการ 
ยกย่องซมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดึยิ่งขึ้น 

๓.๖ ดำเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด 
๓.๗ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การ 

บริหารส่วนตำบล และพนัก งาน'จ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนนั้น 
เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด หากมีข ้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่พิจารณา 
โดยด่วน

๓.๘ ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่
กำหนด

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (บฒ2ลป๐ก)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงซ่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล รวมท้ังควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

/แนวทาง...



แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ พ.ศ. 
๒๔๔๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๔๔๘ 
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ทราบ 
โดยเร็ว

๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง  ๆ จะยึดถือความ! ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลท่าทองใหม่จะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

๔.๓ จัดทำซ่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลชององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าทองใหม่

๔.๔ จัดทำแบนเนอร์ “ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร” ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล 
ท่าทองใหม่ (พพพ;โแ/Vฑ-เ0 ผธเ'พ\1.60.7เ-|) เพื่อเพิ่มซ่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถ่ิน

๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ
แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ให้ดาเนินการจัดทาเป็นแผนดาเนินงานเป็นรายปี


