
  

 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหลกั 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 
 
  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลกัเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  พ.ศ.2546 เพื่อการรองรบัภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์แห่งชาติ  20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)  รวมทัง้เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  
  ดงันัน้  เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพบุคลากร ให้มคีวามพร้อมและสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหลกั  จงึก าหนดนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนอง
หลกั  ดงันี้ 

1. ด้านการสรรหา 
ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ตอ้งด าเนินการวางแผนก าลงัคน  

สรรหาบุคคลคุณลักษณะในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีมีความสามารถ            
เพือ่ปฏบิตังิานตามภารกจิ อ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั  ดงันี้ 

1.1  จดัท าแผนอตัราก าลงั  3  ปี เพือ่ใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบแผน 
อตัราก าลงัทีร่องรบัภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

1.2  จดัท าและด าเนินการสรรหาขา้ราชการ  และพนกังานจา้งใหท้นัต่อการ
เปลีย่นแปลง 

หรอืทดแทนอตัราก าลงัทีล่าออก หรอืโอนยา้ย โดยมุ่งเน้นใหม้อีตัราก าลงัว่างไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของ
อตัราก าลงัทัง้หมด 

1.3  การรบับรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการหรอืประกาศรบัโอนย้าย พนักงาน
สว่น 

ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
ประชาสมัพนัธไ์ปยงัหน่วยงานภายนอก เพือ่การรบัรูแ้ละเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.4  แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร เพือ่ใหก้ารด าเนินงานการสรรหา 
และเลอืกสรรผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และเป็นผูท้ีม่คีวามประพฤตดิ ีสอดคลอ้งตามภารกจิของหน่วยงาน 

1.5  การคดัเลอืกบุคคลเพือ่เลื่อนระดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ ตอ้งปฏบิตัโิดยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และยุตธิรรม เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เหมาะสมกบัต าแหน่ง 
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2. ด้านการพฒันา 
ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ตอ้งด าเนินการวางแผนพฒันา 

บุคคลเพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง ของพนกังานสว่นต าบล ใหม้ผีลการปฏบิตังิาน
ที่มผีลสมัฤทธิท์ี่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมอืที่หลากหลายในการพฒันาบุคลากรได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  จนบรรลุเป้าประสงคน์โยบายขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั  และระดบัชาติ
ตามแนวทางการปฏบิตั ิ ดงันี้ 

/การจดัท าแผน... 
2.1  การจดัท าแผนพฒันาบุคลกรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ใหส้อดคลอ้งตาม 

ความจ าเป็น และความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน 
2.2  ก าหนดเสน้ทางการพฒันาบุคลากร เพือ่เป็นกรอบในการพฒันาบุคลากรแต่ละ

ต าแหน่ง 
2.3  สรา้งความรูเ้ฉพาะดา้นตามสายงาน เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
2.4  ด าเนินการประเมนิขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ในดา้น 
ความรู ้ทกัษะ และสมรรถนะ 

3. ด้านการธ ารง รกัษาไว้ และแรงจงูใจ 
ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตบลหนองหลกั ตอ้งด าเนินการวางแผนดา้นการ
บรหิาร 

ทรพัยากรบุคคล เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ บ าเหน็จความดคีวามชอบ เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล การพฒันาระบบขอ้มลูบุคลากร สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน การมี
สว่นร่วมในการเสนอความคดิการพฒันาองคก์ร การยกย่อง ชมเชย เจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานดเีด่น หรอืสรา้ง
คุณประโยชน์ทีด่ตี่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั และสาธารณชน เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร และเกดิความผกูพนัธต์่อองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั  ดงันี้ 

3.1  ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่เสน้ทางความกา้วหน้าในสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
3.2  ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลูบุคลากรในระบบศูนยข์อ้มลูบุคลากร

ทอ้งถิน่ 
แห่งชาตใิหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั 

3.3  จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานราชการทีเ่ป็นธรรม มคีวามเสมอ
ภาค 

และสามารถตรวจสอบได ้
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3.4   จดัใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบ ตามผลการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเป็น
ธรรม 

เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได ้
3.5   ด าเนินการพจิารณาความดคีวามชอบการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการประจ าปี โดย 

ด าเนินการพจิารณาเบกิจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี 
ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั และยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรดเีด่น ดา้นการปฏบิตังิานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

3.6   จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่บุคลากร ในดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
ดา้น 

ความปลอดภยัในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการท างาน 
4. ด้านคณุธรรม  จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

4.1  แจง้ใหบุ้คลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั รบัทราบถงึประมวล
จรยิธรรม 

ของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า  และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั รวมทัง้ขอ้บงัคบั
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

4.2   ใหผู้บ้งัคบับญัชา มอบหมายงานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืก
ปฏบิตั ิ

รวมถงึการควบคุม ก ากบั ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์แนวทางตามระเบยีบหนงัสอื
สัง่การ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
/สง่เสรมิให.้.. 

4.3  สง่เสรมิใหบุ้คลากรปฏบิตังิานตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐาน วนิยัคุณธรรม  
จรยิธรรม และป้องกนัการทุจรติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ทัง้นี้ งานการเจา้หน้าที ่ ส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาบการบรหิารทรพัยากรบุคคล  ดงันี้ 
  ครัง้ที ่ 1  รอบ   6   เดอืน   (ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนเมษายน) 
  ครัง้ที ่ 2  รอบ  12  เดอืน   (ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนตุลาคม) 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

  ประกาศ  ณ  วนัที ่      ๑     ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3 
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                 (นายสุดสาคร  ทองใบ) 
     นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองหลกั 

 

 

 

 

 

 

 


