
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลช่องสามหมอ 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

......................................... 
  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขาพเจา นาย
เสกสรรค์  จอสูงเนิน ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ กําหนดนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ 
ดังนี้  
  1. ดานการสรรหา องคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ ดําเนินการวางแผนกําลังคน สรรหา
คน ตามคุณลักษณะ มาตรฐานกําหนดตําแหนง และเลือกสรรบุคคลที่เปนคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้  
   1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
รองรับ ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ  
   1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง ใหทันตอ การ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ 10 ของ
อัตรากําลังทั้งหมด   
   1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น มาดํารงตําแหนงที่วาง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดย
การเผยแพร โดยการประกาศผานบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซดของหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงาน ภายนอก เพื่อการรับรูและเขาถึงกลมุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือใหการดําเนินงานสรรหาและ
เลือกสรร ผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน  
   1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตองเปนไปด
วยความ เปนธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง  
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- 2 - 
  2. ดานการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือ
พัฒนาความรู ทักษะ และ สมรรถนะ แตละตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ใหมีผล การปฏิบัติงานที ่มีผลสัมฤทธิ ์ที ่สูง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน ง โดยใชเครื ่องมือที่
หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้2 
   2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 3 ป และดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลอง
ตาม ความจําเปน และความตองการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน  
   2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ                  
ตําแหนง 
    2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน E-learning เพ่ือให
บุคลากร ใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา 
    2.4 ดําเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ 
และ สมรรถนะ  
   2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรทุก 
สวนราชการ 
   3. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ องคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ มีการวางแผน
กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เชน แผนความกาวหนาใน
สายงาน การประเมินผล การปฏิบัติราชการ บําเหน็จ ความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
สภาพแวดลอมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองคกร 
และการยกยอง ชมเชย เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือสราง คุณประโยชนที่ดีตอองคกร และสาธารณชน เพ่ือ
เปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง ให
พนักงาน ทุกคนทุกตําแหนงทราบ  
   3.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทอง
ถิ่น แหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน  
   3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เปนธรรม เสมอภาค และ
สามารถ ตรวจสอบได  
   3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปน 
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได  
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   3.5 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาที่ราชการประจำปเพื่อยกยอง
ชมเชย แกพนักงานดีเดน ดานการปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน  
   3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงานในดานสภาพแวดลอมการทำงาน ด
านความ ปลอดภัยในการทำงาน ดานการมีสวนรวมในการทำงาน  
  4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ มี
กําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมดานการบริหารทรัพยากร บุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทำงาน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตัวของ พนักงานในองคกร ยึดถือนํามาใชในการปฏิบัติ
ราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น 
และขอบังคบั องคการบริหารสวนตําบลช่องสามหมอ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น3  
   4.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทางระเบียบ 
และ กฎหมายที่เกี่ยวของ  
   4.3 สงเสริมใหพนักงานใหปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ทั้งนี้ ใหงานการเจาหนาที่ องคการ
บริหารสวนตําบลช่องสามหมอ ดําเนินการรายงานผล การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันทําการสุดทายของเดือนเมษายน)  
   ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันทําการสุดทายของเดือนตุลาคม)  
 

   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 6 เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
        

 

 (นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ 

 


