
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 **************************************** 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติ  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิบัติรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency  Assessment : ITA)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ดังนี้  

1. นโยบายด้านการจัดการแผนอัตราก าลัง  
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ 

อ านาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีด าเนินการวางแผนก าลังคน 
สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้  

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราที่รองรับ  
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ  
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อัตราก าลังทั้งหมด และมุ่งเน้นการสรรหาให้ทันภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ  
โอนย้าย พนักงานส่วนต าบลมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการ
เผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซด์ของหน่วยงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและ  
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน  

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม                  
เสมอภาค และยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง  
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2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี และประจ าปี เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุกคน ทุกต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มี
ความรู้และพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  
2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม 

ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
          2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน 
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง 

      2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน  
ราชการ  

3. นโยบายด้านการธ ารง รักษาไว้และแรงจูงใจ  
การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร มีความม่ันใจว่าสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ด ีมีความปลอดภัยในการท างาน 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุกมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน และมีวิธีการใน
การก าหนดปัจจัยส าคัญซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน มีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิดการพัฒนา องค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร 
และ สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้  
บุคลากรทราบ  

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่น 
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และ สามารถ 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละรอบการ
ประเมิน 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น ธรรม  
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้  
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3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพื่อยกย่อง  

ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การท างาน ด้าน 

ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

4. นโยบายด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวินัยข้าราชการ  
    4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ ข้อบังคับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
    4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง 

ครอบคลุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ  วันที่  21  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 (นายจิรวัฒน์    พิมพ์สุวรรณ)  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  

 

  


