
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
--------------------------------- 

 

   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

    ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ศิริวรประสาท ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนอง
แก ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร งานทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ดังนี้ 
 

   ๑. ด้านการสรรหา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ด าการวางแผนก าคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนี้ 
        ๑.๑ จัดท าแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
         ๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ
อัตราก าลังทั้งหมด 
         ๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดย
การเผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนด ีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
        ๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

    ๒. ด้านการพัฒนา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้มี
ผล การปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม 
ความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 



         ๒.๒ ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
         ๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
         ๒.๔ ด าเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
         ๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ 
 

   ๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน ความ
ปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
พนักงานทุกคนทุกต าแหน่งทราบ 
        ๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
        ๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
         ๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
         ๓.๕ ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่อง
ชมเชย แก่พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
         ๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

   ๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก มีก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติ
ตัวของพนักงานในองค์กร ยึดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
         ๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
        ๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
        ๔.๓ ส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
 



    ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ด าเนินการรายงานผล การ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
    ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
   ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ   ณ  วันที่ ๒๖  เดือน มกราคม  พ.ศ. 256๕ 
 

 
   ว่าที่ร้อยตรี 

(นิพนธ์ ศิริวรประสาท) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

 
 

 

 


