
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
------------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจของหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคลากรของหน่วยงานเป็นทรัพยากรสำคัญที่จำเป็นและต้องใช้ใน
หลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้ สร้างสรรค์งานด้านต่างๆ และเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรและนโยบายรวมถึงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้
ทำงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค์กรไป
ด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จึงกำหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล          
ไผ่จำศีล  ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ โดยทำการวางแผน สนับสนุน

และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลัง และการบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผลที่เชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทน และการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกำหนดตำแหน่งให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

๑.๒  จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบอัตรากำลังที่รับรองต่อภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

 
 

/ ๒. นโยบายด้าน... 
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๒. นโยบายด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายการคัดเลือก

บุคลากร โดยยึดกลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับการเป็นคนดี การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาสมกับตำแหน่งงาน โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑  การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงและกรอบอัตรากำลังที่
รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 

๒.๒  การสรรหาข้าราชการตำแหน่งสายบริหาร สายอำนวยการและสายปฏิบัติที่ว่าง 
โดยวิธีการย้าย การโอน การคัดเลือก ให้ดำเนินการตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดอ่างทองกำหนด 

๒.๓  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส เพ่ือ
รองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทองกำหนด 

๒.๔  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน 
ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มแรงงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากหัวหน้าส่วนราชการที่
รับผิดชอบของตำแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับตำแหน่ง
นั้น ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดี   
สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ (Competency 

Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ในการวางแผนฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องตามความ
จำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนราชการ 

๓.๒  จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training and Development Roadmap) 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่ง 

 
/ ๓.๓ นำระบบ… 
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๓.๓  นำระบบสารสนเทศมาใช้ ในระบบงานพัฒนาบุคคล (Human Resource 

Development System : HRDS) เพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน 
๓.๔  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 

๔. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายด้าน

คุณธรรม ความโปร่งใส โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตลอดจนการ
ประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ โดยนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพ่ือนำไปสู่การบรรลุ
พันธกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑  ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้าง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอ่างทองกำหนด 

๔.๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างเป็นไปตามผล
การปฏิบัติงานจริง และเป็นธรรม 

๔.๓  ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างตามภารกิจเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด 

๕. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
มีระบบจัดสวัสดิการด้านต่างๆ เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

บุคลากร เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพและอนามัย สวัสดิการด้านกีฬา โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
๕.๑  จัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
๕.๒  จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  

๖. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยบุคลากร เพ่ือเป็นการป้องกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการลงโทษ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมอันดีของ
องค์กรให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๑  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยจัดทำคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นปัจจุบัน  รวมถึงการควบคุม กำกับ ติตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖.๒  ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีลว่าด้วยจรรยาข้าราชการ หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหารทราบโดยเร็ว 

 
/ ๖.๓ ส่งเสริมให้… 



- ๔ - 

 
๖.๓  ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
๖.๔  จัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการให้ความรู้

เกี่ยวกับวินัยของบุคลากร 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ   ณ   วันที่    ๘    เดือน   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                      
         ( นายธนู  ธเนศวรานนท์ ) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล 


