
 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ 

                                         เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ------------------------------------------------------------ 

          เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  รองรับภารกิจของหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิดังนี้ 

 ๑.นโยบายด้านการอัตราก าลัง 

      เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ โดยท าการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริม

ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดท ากรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร และเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการ

ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.๑ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการก าหนดต าแหน่งให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ  

 ๒.๒ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศรีมหาโพธิ 

 ๒.นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

     การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายการคัดเลือกบุคลากร โดยยึด

หลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับการเป็นคนดี โดยยึดหลักมีความรู้คู่

คุณธรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด 

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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    ๒.๑ ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง โดยการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของบุคลากรทั้งหมด 

    ๒.๒ การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มแรงงานต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรหาจากหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน

ของต าแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ ในงานที่เก่ียวข้องกับต าแหน่งนั้น 

ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดี

สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 

 ๓. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                 มีระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency Assessment) 
และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ในการวางแผนฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้  
   ๓.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและตาม
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกส่วนราชการ 
   ๓.๒ จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) เพ่ือเป็นกรอบ
ในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
   ๓.๓ สร้างหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E-
learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา อย่างเป็นระบบ 
   ๓.๔ น าระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล  
(Human Resource Development  : HRDS)  
   ๓.๕ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (E-IDP) ผ่านระบบ HRDS 
  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      มีระบบจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร 
เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย สวัสดิการด้านกีฬา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ จัดกิจกรรมด้านสันทนาการสานสัมพันธ์ระหว่าบุคลากรในองค์กร 
   ๔.๒ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการ
ประชาชนดีเด่น 
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  ๕. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนการประเมินผล
ขีดความสามารถต่าง ๆ โดยน าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ
ของหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
     ๕.๑ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลก าหนด 
     ๕.๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานจริง และเป็นธรรม 
     ๕.๓ ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจ า และเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 ๖. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมละรักษาวินัยของบุคลากร 
               มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยของบุคลากร เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการลงโทษ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กร 
ให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อม่ันในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
    ๖.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยจัดท า
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นปัจจุบัน 
    ๖.๒ ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการและจรรยาข้าราชการ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว 
    ๖.๓ จัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของ
บุคลากร 
    ๖.๔ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง 
ต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  
  
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                                                 ประกาศ ณ วันที ่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

                                                
 


