
 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
************************************************************ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้ง
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 

1. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคนตามคุณลักษณะมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

1.2 จัดท า และด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรอืโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกิน ร้อยละ ๑๐ ของ
อัตราก าลังทั้งหมด 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่การ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 

2. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะ แต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบาย
ขององค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 



2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะ 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 

3. นโยบายการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการ
ท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

3.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
3.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ

ได ้
3.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได้ 
3.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบ การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่

บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
3.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัย

ในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

4. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาน้อยว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 

ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ทั้งนี้ งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย จะด าเนินการรายงานผลการด า เนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 


