
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

***************************** 

  เพื่ อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ จึงก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 

  ๑. ด้านการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการวางแผนก าลังคน  สรรหาก าลังคน  ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลท่ีเป็นคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดังนี้ 
  1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ี
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  หรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก  หรือโอนย้าย   
  1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย  
พนักงานส่วนท้องถิ่น  มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง  โดยการเผยแพร่  ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อการรับรู้  และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4  แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และเป็นคนดี  สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
  1.5  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม  เสมอ
ภาค  และยุติธรรม  เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมี่ความรู้ ความสามารถ  เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

  2.  ด้านการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ  และ
สมรรถนะแต่ละต าแหน่ง  ของพนักงานส่วนต าบล  ให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงตามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์
นโยบายขององค์กร  และระดับชาติ  ตามแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
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  2.1  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น  และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
  2.2  ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
  2.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน  E-learning  เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  2.4  ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ในความรู้  
ทักษะ  และสมรรถนะ 
  2.5  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  ท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 

  3.  ด้านการธ ารง  รักษาไว้  และแรงจูงใจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน  เช่น  แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมิน  ผลการปฏิบัติราชการ  
บ าเหน็จความดีความชอบ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  สภาพแวดล้อมในการท างาน  ความปลอดภัยใน
การท างาน  การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร  และการยกย่อง  ชมเชย  เจ้าหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติงานดีเด่น  หรือสร้างคุณประโยชน์ท่ีดีต่อองค์กร  และสาธารณชน  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ให้บุคลกร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร  ตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  3.1  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  ต าแหน่งให้บุคลากร 
  3.2  ด าเนินการบันทึก  แก้ไข  ปรับปรุง  ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
  3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค  และ
สามารถตรวจสอบได้ 
  3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดี  ความชอบ  ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.5  ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจ าปีเพื่อยกย่อง  
ชมเชย  แก่บุคลากรดีเด่น  ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารชน 
  3.6  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  แก่บุคลากร  ในด้านสภาพแวดล้อม  การท างาน  ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

  4.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยข้าราชการ 
  4.1  แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
  4.2  ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึง
การควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.3  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบั ติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 5261-2563 
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  ท้ังนี้  ให้งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
  ครั้งท่ี  1  รอบ  6  เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
  ครั้งท่ี  2  รอบ  6  เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 

 
(นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
 

 


