
 

 

 

                                         ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 

                                       เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

                                           ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                             ______________________ 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒  พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

พ.ศ. ๒๕๔๖  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   

  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ไดเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคลึ่งบุคคลของ

หนวยงานเปนทรัพยากรสําคัญที่จําเปนจะตองใชในหลากหลายหนาที่  บุคลากรขององคกรจะเปนผูสรางสรรคงาน

ตางๆ  และเปนหลักสําคัญในการขับเคล่ือนองคกรและนโยบายรวมถึงบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกประชาชนการ

พัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลใหทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีคุณธรรม

จริยธรรม  ตลอดจนการออกจางองคกรไปดวยดีนั้น  ลวนตองอาศัย  การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี  องคการ

บริหารสวนตําบลบางมะพราว  จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน  ดังนี ้

  ๑.  นโยบายดานการวางแผนกําลังคน 
       จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  เพื่อกําหนดตําแหนงการจัดอัตรากําลัง  โครงสรางใหเหมาะสม

กับอํานาจหนาที่  สามารถวางแผนอัตรากําลัง  ในการบรรจุแตงตั้งขาราชการ  และการใชอัตรากําลังของบุคลากร  

เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว เกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจตามอํานาจหนาที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคาสามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  โดยมีแนวทางดังน้ี 

       ๑.๑  จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  ใหเปนไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด  กําหนดการจัดทํา

กรอบอัตรากําลังพนักงานในแตละสวนราชการใหมีวิเคราะห  อัตรากําลัง  ปริมาณงาน  ภารกิจ  เพื่อจัดทํากรอบ

อัตรากําลังนําไปสูการกําหนดจํานวน  ประเภท  และระดับตําแหนง  เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง    

๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  พิจารณา 

       ๑.๒  มีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ๓  ป  อยางตอเน่ืองและ

นําไปสูการ  กําหนดจํานวนตําแหนง  เพิ่มหรือลดจํานวนตําแหนงปรับปรุงตําแหนงทุกประเภท  ทุกระดับ  ให

เสนอตอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด  

  ๒.  นโยบายดานการสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
        องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด  และ

เลือกสรรคนดีคนเกง  เพื่อปฏิบตัิงานตามภารกิจของหนวยงาน  แนวทางปฏิบัติ  ดังน้ี 

                                                                                                         /๒.๑  การดําเนินการ... 



          ๒.๑  การดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และพนักงานจางใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงหรือสูญเสียกําลังคน  โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวง ๖๐ วัน  นับตั้งแตวันที่ตําแหนงวาง 

          ๒.๒  การรับโอนพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

เปนพนักงานจาง  ตองประกาศทางเว็บไซต  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  และแจงขาวประชาสัมพันธไป

ยังหนวยงานอื่น  ประกอบดวย ๑)  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  ๒)  องคการบริหารสวนตําบล

ในเขตจังหวัด  และจังหวัดใกลเคียง   

         ๒.๓  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน

ตําบล  และระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวของในการสรรหาทรัพยากรบุคคล 

  ๓.  นโยบายดานกาบรรจุและแตงตั้งบุคลกร 
       ๓.๑  การสรรหาบุคลากรเชิกรุกเปนส่ิงที่องคกรใหความสําคัญอยางตอเนื่อง  เพื่อใหได       

บุคลกรที่มีคุณภาพ  โดยประกาศรับสมัครพนักงานจางในระบบเปด  และการรับโอนยายพนักงานสวนทองถิ่นตาม

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  สําหรับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหความสําคัญในการ

คัดเลือกบุคลกร  โดยยึดหลักความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน  ควบคูกับความเปนคนดี  การ

สรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเปนไปอยางโปรงใส  และมีความเหมาะสมกับตําแหนง  ประสบความสําเร็จในสาย

วชิาชีพและนําไปสูความสําเร็จตอองคกร  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้  

       ๓.๒  การสรรหาบุคลากรสายงานผูบริหาร    ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดชุมพร  เร่ือง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือพนักงานสวนตําบล
ใหดํารงตําแหนงสายงานบริหาร   
       ๓.๓  การสรรหาบุคลากรสายงานปฏิบัติ  ใหดําเนินการตามแผนการสรรหา   ใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน  โดยมุงเนนใหมีอัตราวางไมเกินรอยละ ๕  ของบุคลากรทั้งหมด 

  ๔.  นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
        องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางทั่วถึงและตอเน่ือง  
สอดคลองกับสถานการณ  วิสัยทัศน  ยุทธศาสตรองคกร  และสมรรถนะ  ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ใหการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  
รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมใหกับบุคลกรในองคกร  แนวทางปฎิบัติดังนี ้
        ๔.๑  จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  ๓  ป  เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาของ
บุคลากรนแตละตําแหนง 
        ๔.๒  ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร  และเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติทุกระดับตามสายอาชีพและตําแหนงงาน  ใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
       ๔.๓  พัฒนางานดานจัดการจัดการความรู  เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู  การถายทอด
เทคโนโลยีการถายทอดความรู  การแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเน่ือง 
       ๔.๔  จัดองคความรูในองคกรไดแก  ความรูดานแผนงาน  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณ  การคลัง  หรืออ่ืนๆ  ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาใหเขมแข็ง  โดยเผยแพร
ความรูแกบุคลากรในสังกัดเปนประจํา 
 
                                                                                                         /๕.  นโยบาย... 
 



   
  ๕.  นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยาง

เปนธรรม  รวมทั้งเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงาน  โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน จาก

เปาหมายขององคกรสูระดับหนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  ตลอดจนประเมินขีด

ความสามารถ  โดยนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ

องคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

       ใหเปนไปตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ในแต

ละรอบการประเมิน  รอบที่ ๑  (๑ ต.ค.๖๔ ถึง  ๓๑ มี.ค.๖๕)  รอบที่ ๒  (๑ เม.ย.๖๕ ถึง  ๓๐ ก.ย. ๖๕)  

   ๖.  นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
        องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ตองรักษาวินัยตามที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏัติ
โดยเครงครัดอยูเสมอ  ผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย  ปองกันมิใหผูใตบงคับ
บัญชากระทําผิดวินัย  และดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัย  เนนการสงเสริมและปองกันมากกวาการกลาวโทษ  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมอันดีขององคกร  โดย
ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมทั้งกํากับดูแล   
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย  แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
        ๖.๑  แจงใหบุคลกรในสังกัด  รับทราบถึประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินและ
ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 
          ๖.๒  ผูบังคับบัญชามอบงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  รวมถึงการ
ควบคุม  กํากับ  ติดตาม  และดูแลผูใตบังคับบัญชา  ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ  แนวทาง  ระเบียบ  และกฎหมายที่
เกี่ยวของ   
        ๖.๓  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ปองกันการทุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๗.  นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
        องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  จัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายงาน  
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจาง  ที่มีประสิทธิภาพ  และยกยองเชิดชูบุคลากร  เพื่อใหบุคลากรเกิดความ
ผูกพันตอหนวยงาน  แนวทางปฏิบัติดังน้ี 
        ๗.๑  ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถ่ิน  
แหงชาติใหเปนปจจุบัน  เพื่อใชตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
        ๗.๒  จัดทําและแจงเวียนเสนทางความกาวหนาในสายงานใหพนักงานบลตําบลในหนวยงาน
ไดรับทรบ 
        ๗.๓  ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  พนักงานครู  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขของพนักงานจาง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวกําหนด  พรอมทั้งใหการเล่ือนชั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  พนักงานครู  และการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานจาง  เปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด 
                                                                                                             /๘. นโยบาย.......  



 
  ๘.  นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  มุงเสริมสรางความมั่นคง  ขวัญกําลังใจ  คุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน  เพื่อรักษาคนดี  คนเกง  และทําคุณประโยชนไวกับองคการ  แนวทางปฏิบัติ
ดังน้ี 
        ๘.๑  จัดกิจกรรมยอยอง  ชมเชยบุคลากร  เชน  การคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
ครู  พนักงานจางดีเดน  เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก  ความผูกพัน  ระหวางบุคลากรกับองคกร 
        ๘.๒ ปรัปรุงสภาพแวดลอม  จัดสถานที่ทํางานใหปลอดดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
ตามความเหมาะสม 
        ๘.๓  ใหส่ิงจูงใจ  ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
        ๘.๔  สงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ   ณ   วันที่   ๕   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                                                                (ลงชื่อ) 
                                                                        (นายสันต  ฉิมหาด) 
                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว 
    


