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ประกาศองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองไม้ไผ  
เรื่อง ่ ่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ่่พ.ศ.2564 

 

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

เพื ื อให้ เป็ น ไป ตำม พ ระรำชบั ญ ญั ตื ขื้อมื ลข ื ำวสำรของท ำงรำชกำร พ .ศ . 2540 
พระรำชกฤษฎื กำวื ำดื้วยหลืักเกณฑื และวื ธื กำรบรื หำรกื จกำรบื้ำนเมื องท ื ด  พ.ศ.2546 รองรืับภำรกื จตำม 
แผนกำรปฏ ร ปประเทศและยุทธศำสตรื ชำต  20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทัง้สอดคลื้องกืับกำรประเมื น 
คืุณธรรมและควำมโปรื งใสในกำรด ำเนื นกำรงำนของหนื วยงำนภำครืัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) นั้น 

ขื้ำพเจื้ำ นำยอำนนท ืืหำญส งเน น ต ำแหนื งนำยกองค ืกำรบรื หำรสื วนต ำบลหนองไม้ไผ  ก ำหนด 
นโยบำยกำรบรื หำรทรืัพยำกรบืุคคล เพื ื อใชื้เปื นแนวทำงในกำรบรื หำรงำนทรืัพยำกรบืุคคล ขององคื กำร 
บร หำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ  แต ละด้ำน ดังน ้ 

 

๑. ด้านการสรรหา 
ส ำนืักปลืัด องคื กำรบรื หำรสื วนต ำบลหนองไม้ไผ  ด ำเนื นกำรวำงแผนก ำลืังคน สรรหำ

คน ตำมคืุณลืักษณะมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนื ง และเลื อกสรรบืุคคลท ื เปื นคนดื คนเกื ง เพื ่อปฏ บืัตื งำนตำม
ภำรกื จ องค กำรบร หำรส วนต ำบล ดังน ้ 

1 .1 . จืั ดท ำ แผน อืัตรำก ำลืั ง 3 ปี เพื ื อ ใชื้ ใน กำรก ำห น ดโครงสรื้ำงแล 
ะ กรอบอัตรำก ำลังท ่รองรับภำรก จขององค กำรบร หำรส วนต ำบล 

1.2 จืัดท ำและด ำเนื นกำรตำมแผนสรรหำขื้ำรำชกำร และพนืักงำนจื้ำง ใหื้ทืันตื อ 
กำรเปล ื ยนแปลง หร อทดแทนอืัตรำก ำลังท ื ลำออก หร อโอนย้ำยืโดยมุื งเนื้นใหื้มื อืัตรำก ำลืังวื ำงไมื เกื นรื้อยละ 
๑๐ ของอืัตรำก ำลังทั้งหมด 

1.3 กำรรืับสมัครคืัดเลื อกบืุคคลเพื ่อบรรจืุและแต งตัื้งเขื้ำรืับรำชกำร หรื อประกำศ 
รืับโอนยื้ำย พนืักงำนสื วนทื้องถ ื น มำด ำรงต ำแหนื งท ื วื ำง หรื อประกำศรืับสมืัครบืุคคลเพื ื อเปล ื ยนสำยงำนท  ่
สื งขึื้นื โดยกำรเผยแพรื โดยกำรประกำศผื ำนบอรื ดประชำสืัมพืันธ  และเวื บ ไซตื ของหนื วยงำน 
พร้อมทั้งประชำสัมพันธ ไปยังหน วยงำนภำยนอกืืืืื เพื ่อกำรรืับร ้และเข้ำถืึงกลุ มเป้ำหมำยได้อย ำงม ประส ทธ ภำพ 

1.4 แตื งตัื้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลื อกสรร เพื ื อใหื้กำรด ำเนื นงำนสรร 
หำและเล อกสรรผ ้ท ่ม ควำมร ้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนด  สอดคล้องตำมภำรก จของหน วยงำน 

1.5 กำรคืัดเลื อกบืุคคลเพื ื อเล ื อนระดืับต ำแหนื งท ื สื งขึื้น ตื้องปฏื บืัตื โดยควำม 
เป็นธรรม เสมอภำค และยุต ธรรม เพ ่อให้ได้บุคคลท ่มื ควำมร ้ควำมสำมำรถ เหมำะสมกับต ำแหน ง 

 

๒. ด้านการพัฒนา 
ส ำนืักปลืัด องคื กำรบรื หำรสื วนต ำบลหนองไม้ไผ  ด ำเนื นกำรวำงแผนพืัฒนำบืุคคล เพื ื อพืัฒนำ 

ควำมร ้ ทักษะ และสมรรถนะ แต ละต ำแหน ง ของขื้ำรำชกำรส วนท้องถ ่น ให้ม ผลกำรปฏ บัตื งำนท ื ม ผลสืัมฤทธ ์ 
ท ื สื ง ตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนื ง โดยใชื้เคร ื องมื อท ื หลำกหลำยในกำรพืัฒนำบืุคลำกรไดื้อยื ำงม  
ประส ทธ ภำพ จนบรรลืุเป้ำประสงค นโยบำยขององค กร และระดับชำต  ตำมแนวทำงกำรปฏื บัต  ดังน ้ 
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2.1 จืัดท ำแผนพืัฒนำบืุคลำกรประจ ำปี และด ำเนื นกำรตำมแผนฯใหื้สอดคลื้อง 
ตำมควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำรในกำรพืัฒนำบุคลำกรในหน วยงำน 

2.2 ก ำหนดเสื้นทำงกำรพืัฒนำบืุคลำกร เพื ื อเปื นกรอบในกำรพืัฒนำบืุคลำกร 
แต ละ
ต ำแหน ง 

 
 

2.3 สรื้ำงบทเรื ยนควำมร ื้เฉพำะดื้ำนตำมสำยงำนใหื้อย ื ในระบบงำน E-learning 
เพื ่อให้บุคลำกรใช้เป็นแหล งเร ยนร ้ได้ตลอดเวลำ 

2.4 ด ำเนื นกำรประเมื นขื้ำรำชกำรสื วนทื้องถ  ืนตำมเกณฑื มำตรฐำนก ำหนด 
ต ำแหน ง ในควำมร ้ ทักษะ และสมรรถนะ 

2.5 ด ำเน นกำรประเม นควำมพืึงพอใจของบุคลำกร ท ่ม ผลต อกำรพัฒนำบุคลำกร 
ทุกส วนรำชกำร  

 
 

๓. ด้านการธ าารง รักษาไว่้ และแรงจูงใจ 
ส ำนืักปลืัด องคื กำรบรื หำรสื วนต ำบลหนองไม้ไผ  ตื้องมื กำรวำงแผนกลยืุทธื ดื้ำนกำร
บรื หำร 

ทรืัพยำกรบืุคคล เพื ื อกำรพืัฒนำคืุณภำพชื วื ตท ื ดื ในกำรท ำงำน เชื น แผนควำมกื้ำวหนื้ำในสำยงำน 
กำรประเมื นผลกำรปฏื บืัตื รำชกำร บ ำเหนื จควำมดื ควำมชอบ กำรพืัฒนำระบบฐำนข้ อม ืลบืุคลำกร 
สภำพแวดลื้อมในกำรท ำงำน ควำมปลอดภืัยในกำรท ำงำน กำรมื สื วนรวมในกำรเสนอแนวคื ดกำรพืัฒนำ 
องคื กร และกำรยกยื อง ชมเชย เจื้ำหนื้ำท ื ท ื ปฏื บืัตื งำนดื เดื น หรื อสรื้ำงคืุณประโยชนื ท ื ดื ตื อองค ืกร และ 
สำธำรณชนืเพ อ่เป็นกำรสร้ำงแรงจ งใจให้บุคลำกรเกื ดควำมผ กพืันตื อองคื กร ตำมแนวทำงกำรปฏื บัต  ดังน ้ 

3.๑ ประชำสืัมพืันธื และเผยแพรื แนวทำงเสื้นทำงควำมกื้ำวหนื้ำในสำยงำน 
ต ำแหน ง ให้บุคลำกร
ทรำบ 

3.๒ ด ำเนื นกำรบืันทืึก แกื้ไข ปรบัปรืุง ขื้อมื ลบุคลำกรในระบบศื นย ขื้อม ลบืุคลำกร 
ท้องถ ่นแห งชำต  ให้ถ กต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3.๓ จืัดใหื้มื กระบวนกำรประเมื นผลกำรปฏ บืัตื งำนรำชกำร ท ื เปื นธรรม เสมอภำค 
และสำมำรถตรวจสอบได้  

 

3.๔ จืัดใหื้มื กำรพื จำรณำควำมดื ควำมชอบ ตำมผลกำรปฏื บืัตื หนื้ำท ื รำชกำร 
อย ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบได้ 

3.๕ ด ำเนื นกำรกำรพื จำรณำควำมดื ควำมชอบกำรปฏื บืัตื หนื้ำท ื รำชกำรประจ ำปี 
เพื ่อยกย องชมเชย แกื บุคลำกรด เด น ด้ำนกำรปฏ บัต งำนและคืุณประโยชน ต อสำธำรณชน 

3.๖ จืัดใหื้มื กำรพืัฒนำคืุณภำพชื วื ตท ื ด  แกื บืุคลำกร ในดื้ำนสภำพแวดลื้อม 
กำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรม ส วนรวมในกำรท ำงำน 

 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และว่ินัยข่้าราชการ 
4.1 แจื้งให้บืุคลำกรในสืังกืัด รบัทรำบถืึงประมวลจร ยธรรมข้ำรำชกำรส วนทื้องถ ื น 

และขื้อบังคับองค กำรบร หำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ  ว ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส วนท้องถ ่น 
4.2 ใหื้ผ ื้บืังคืับบืัญชำ หมอยงำนแกื ผ ื้ใตื้บืังคืับบืัญชำ อยื ำงเปื นธรรม ไมื เลื อก 

ปฏื บืัต  รวมถืึงกำรควบคืุม ก ำกืับ ตื ดตำม และดื แลผ ื้ใตื้บืังคืับบืัญชำ ใหื้ปฏื บืัตื งำนตำมหลืักเกณฑ  แนวทำง 
ระเบ ยบ และกฎหมำยท ่เกื ่ยวขอ้ง 
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4.3 ส งเสร มให้บุคลำกรปฏ บัต งำนตำมแผนกำรเสร มสร้ำงมำตรฐำน วื นัยคุณธรรม 
จร ยธรรมและป้องกันกำรทุจรื ตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66 

 

  ทั้งน ใ้ห้ส ำนักปลัดองค กำรบร หำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ ด ำเน นกำรรำยงำนผลกำรด ำเน นงำน
ตำมนโนบำยกำรบร หำรทรัพยำกรบุคคลืืประจ ำปีงบประมำณืืพ.ศ.2564ืืดังน ้ 
   ครั้งท ่ืื1ืืรอบืื6ืืเด อนืื(ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเด อนเมษำยน) 
   ครั้งท ่ืื2ืืรอบืื12ืืเด อน  (ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเด อนตุลำคม) 

 จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศืืณืืวันท ่ืืื8ืืเด อนมกรำคมืืพ.ศ.ืื2564 
 
 
 

(ืนำยอำนนท ืืหำญส งเน นื) 
นำยกองค กำรบร หำรส วนต ำบลหนองไม้ไผ  

 


