
 

 
 
 
                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

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

               ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินกางานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assesment : ITA )  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มรประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ดังนี้ 
                    1.ด้านการสรรหา 

       ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ต้องด าเนินการวางแผน
ก าลังคน สรรหาบุคคลตามคุณลักษณะในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีมี
ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบแผน
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
                            1.2 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 15 
ของอัตราก าลังทั้งหมด 
                           1.3 การรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกาหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                           1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติ สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
                           1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
                       2.ด้านการพัฒนา 
                           ส านักปลัด อบต. องค์การบริการส่วนต าบลหนองโบสถ์ ต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคคลเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้มีผลการปฏิบัติงานที่
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และระดับชาติ ตาม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
                            2.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้อง
ตามความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
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                             2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 
                             2.3 สร้างความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                             2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
                             2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรทุก
ส่วนราชการ 
                           3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
                               ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ต้องด าเนินการวางแผนด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กรการยกย่องชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้าง
คุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์และสาธารณะชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร และเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
                                3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละ
ต าแหน่ง 
                                3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
                                3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม มีความ
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
                                3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
                                3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี โดย
ด าเนินการพิจารณาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
                                3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
                              4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
                                  4.1 แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
รวมทั้งข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์
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                                 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                                 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                 ทั้งนี้ ในการงานเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
                                 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
                                 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่   9   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

                       
                                                         (นายพงศ์รัตน์  เบญจรุราวงศ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

 
 

 


