
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

  เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542    
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      
(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     
ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา   
จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้  
  1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง
ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
และเพียงพอ มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  2. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ดำเนินการวางแผนกำลังคน สรรหาคนตาม
คุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
   1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื ่อใช ้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ
การเปลี ่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที ่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกิน        
ร้อยละ 10 ของอัตรากำลังทั้งหมด 
   1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศ
รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงาน        
ที่สูงขึ ้น  โดยการเผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การดำเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจขอหน่วยงาน 
   1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 
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  3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละตำแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ที ่ส ูง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื ่องมือที ่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายยโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผน ฯ ให้สอดคล้องตาม     
ความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
  3.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
   3.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning  เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  3.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำาหนดตำแหน่ง        
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
  3.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร ทุกส่วนราชการ 

  4. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการบำเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนรวมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง 
ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

          4.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง 
ให้บุคลากรทราบ 

         4.๒ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร 
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

         4.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

          4.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

         4.๕ ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี
เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

          4.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนรวมในการทำงาน 
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  5. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการ
กลั ่นกรองการประเมิน มีการกำหนดการให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผล                
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง สำหรับรอบ
การประเมินประจำปีงบประมาณนั้น ๆ รวมถึงแนวทางของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที ่ 11 มิถุนายน 2563และประกาศ 
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
  6. นโยบายด้านคุณธรรม จรยิธรรม และวินัยข้าราชการ 
   5.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
       5.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66 
   5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

7.  นโยบายด้านสวัสดิการ 
 กำหนดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจากส่วนราชการ เสริมสร้างความมั่นคง

ขวัญกำลังใจ เช่น การจัดงานคล้ายวันเกิด การเยี่ยมป่วยเจ้าหน้าที่ การช่วยเหลืองานศพคนในรอบครัวของ
เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศการ
ทำงาน ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู ้ปฏิบัติงาน เพื ่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

  ทั้งนี้ ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
   ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 

  ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

     
           (นายโสวัฒน์  ลาวลัย์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 
 


