
 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

เร่ือง นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

......................................... 

  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราช

กฤษฎกีา ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 รองรบัภารกจิตาม

แผนการปฏริปูประเทศ และยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการ

ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 

Tansparency Assessment: ITA) 

  ขา้พเจา้ นายอานค า  ธน.ทอง  ต าแหน่ง นายก องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด 

ก าหนดนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิาร งานทรพัยากรบุคคล ของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ดงันี้  

 1. ด้านการสรรหา  

  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ด าเนินการวางแผนก าลงัคน สรรหาคน ตาม

คุณลกัษณะ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลอืกสรรบุคคลทีเ่ป็นคนดคีนเก่ง เพือ่ปฏบิตังิานตามภารกจิ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ดงันี้ 

   1.1 จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพือ่ใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัที่

รองรบั ภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด  

  1.2 จดัท าและด าเนินการตามแผนสรรหาขา้ราชการ และพนกังานจา้ง ใหท้นัต่อ การ

เปลีย่นแปลง หรอืทดแทนอตัราก าลงัทีล่าออก หรอืโอนยา้ย โดยมุ่งเน้นใหม้อีตัราก าลงัว่างไม่เกนิรอ้ยละ 

10 ของ อตัราก าลงัทัง้หมด  

  1.3 การรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เขา้รบัราชการ หรอืประกาศรบั

โอนยา้ย พนกังานสว่นทอ้งถิน่ มาด ารงต าแหน่งทีว่่าง หรอืประกาศรบัสมคัรบุคคลเพือ่เปลีย่นสายงานที่

สงูขึน้ โดยการเผยแพร่ โดยการประกาศผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธแ์ละเวบ็ไซด์ของหน่วยงาน พรอ้มทัง้

ประชาสมัพนัธไ์ปยงัหน่วยงาน ภายนอก เพือ่การรบัรูแ้ละเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

  

  1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร เพือ่ใหก้ารด าเนินงานสรรหาและ

เลอืกสรร ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และเป็นคนด ีสอดคลอ้งตามภารกจิของหน่วยงาน  



  1.5 การคดัเลอืกบุคคลเพือ่เลื่อนระดบัและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ ตอ้งเป็นไป

ดว้ยความ เป็นธรรม เสมอภาคและยุตธิรรม เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เหมาะสมกบั

ต าแหน่ง 

   2. ด้านการพฒันา  

   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ด าเนินการวางแผนพฒันาบุคคล เพือ่พฒันา

ความรู ้ทกัษะ และ สมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานคร ูลูกจา้งประจ า และ

พนกังานจา้ง ใหม้ผีล การปฏบิตังิานทีม่ผีลสมัฤทธิท์ีส่งู ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใชเ้ครื่องมอื

ทีห่ลากหลายในการพฒันาบุคลากร ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ตามแนวทางการปฏบิตั ิดงันี้  

 2.1 จดัท าแผนพฒันาบุคลากรระยะเวลา 3 ปี และด าเนินการตามแผนฯ ใหส้อดคลอ้งตาม ความ

จ าเป็น และความตอ้งการในการพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน  2.2 ก าหนดเสน้ทางการพฒันา

บุคลากร เพือ่เป็นกรอบในการพฒันาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  

 2.3 สรา้งบทเรยีนความรูเ้ฉพาะดา้นตามสายงานใหอ้ยู่ในระบบงาน E-learning เพือ่ใหบุ้คลากร 

ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา  

 2.4 ด าเนินการประเมนิพนกังานตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู ้ทกัษะ และ 

สมรรถนะ  

 2.5 ด าเนินการประเมนิความพงึพอใจของพนกังาน ทีม่ผีลต่อการพฒันาบุคลากรทุกสว่น

ราชการ  

  3. ด้านการธ ารง รกัษาไว้ และแรงจงูใจ  

   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด มกีารวางแผนกลยุทธด์า้นการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล เพือ่การ พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การ

ประเมนิผล การปฏบิตัริาชการ บ าเหน็จ ความดคีวามชอบ การพฒันาระบบฐานขอ้มลูบุคลากร 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัในการท างาน การมสีว่นร่วมในการเสนอแนวคดิการพฒันา

องคก์ร และการยกย่อง ชมเชย เจา้หน้าที ่ทีป่ฏบิตังิานดเีด่น หรอืสรา้ง คุณประโยชน์ทีด่ตี่อองคก์ร และ

สาธารณชน เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจให้บุคลากรเกดิความผกูพนัต่อองคก์ร ตามแนวทางการปฏบิตั ิ

ดงันี้  

  3.1 ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่แนวทางเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้

พนกังาน ทุกคนทุกต าแหน่งทราบ  

  3.2 ด าเนินการบนัทกึ แกไ้ข ปรบัปรุง ขอ้มลูบุคลากรในระบบศูนยข์อ้มลูบุคลากร

ทอ้งถิน่ แห่งชาต ิใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นปัจจุบนั  

  3.3 จดัใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานราชการ ทีเ่ป็นธรรม เสมอภาค และ

สามารถ ตรวจสอบได ้ 



  3.4 จดัใหม้กีารพจิารณาความดคีวามชอบ ตามผลการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างเป็น

ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได ้3.5 ด าเนินการพจิารณาความดคีวามชอบการปฏบิตัหิน้าที่

ราชการประจ าปีเพือ่ยกย่องชมเชย แก่พนกังานดเีด่น ดา้นการปฏบิตังิานและคุณประโยชน์ต่อ

สาธารณชน  

  3.6 จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพชวีติทีด่แีก่พนกังานในดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ดา้นความ ปลอดภยัในการท างาน ดา้นการมสีว่นร่วมในการท างาน  

  4. ด้านคณุธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

    องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด มกี าหนดมาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมดา้น

การบรหิารทรพัยากร บุคคล เพือ่การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ใีนการท างาน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการ

ปฏบิตัแิละประพฤตปิฏบิตัติวัของ พนกังานในองคก์ร ยดึถอืน ามาใชใ้นการปฏบิตัริาชการ ตามแนวทาง

การปฏบิตั ิดงันี้  

  4.1 แจง้ใหบุ้คลากรในสงักดั รบัทราบถงึประมวลจรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ และ

ขอ้บงัคบั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ว่าดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  

  4.2 ใหผู้บ้งัคบับญัชา มอบหมายงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลอืก

ปฏบิตั ิรวมถงึการควบคุม ก ากบั ตดิตาม และดแูลผูใ้ต้บงัคบับญัชา ใหป้ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์

แนวทางระเบยีบ และ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  

  4.3 สง่เสรมิใหพ้นกังานใหป้ฏบิตังิานตามแผนการเสรมิสรา้งมาตรฐาน วนิยัคุณธรรม

จรยิธรรม และป้องกนัการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  

  ทัง้นี้ ใหง้านการเจา้หน้าที ่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าลาด ด าเนินการรายงานผล การ

ด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ดงันี้  

  ครัง้ที ่1 รอบ 6 เดอืน (ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนเมษายน)  

  ครัง้ที ่2 รอบ 12 เดอืน (ภายในวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนตุลาคม)  

 จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

    ประกาศ ณ วนัที ่ 5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

      (นายอานค า  ธน.ทอง) 

         นายกการบรหิารสว่นต าบลท่าลาด 


