
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
                                      เรื่อง  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
********************************************* 

 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ มีคุณธรรม และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึง
ก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
  
 1  ด้านการวางแผนก าลังคน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านึงถึงภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ สนับสนุนส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังคน และการบริหารอัตราก าลังคนให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงที่เปลี่ยนแปลงไป 
  1.2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  1.3 จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการ
สรรหา การเลื่อนขั้นและการปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 
  1.4 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร 
   
  2  ด้านการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
         /แนวทางการปฏิบัติ..... 



  แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  2.1  การด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่าง 
   2.2 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
อ่ืน ประกอบด้วย 1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ 2)องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตใกล้เคียง 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบล และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องในการสรรหาทรัพยากรบุคคล 
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กร และสมรรถนะตามมารฐานก าหนดต าแหน่ง ให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

  แนวทางปฎิบัติดังนี้ 
  3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 

  3.2 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพแบะต าแหน่งงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

  3.3 พัฒนางานด้านบริหารจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

  3.4 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การบริหารทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดย
เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเป็นประจ า 
  3.5 จัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 

  4. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ลดปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 

  4.2 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

  4.3 จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยจัดองค์ความรู้ในองค์กร(Knowledge : KM) 
เผยแพร่ในเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เพื่อลดปริมาณเอกสารและเพ่ือให้บุคลากรเข้าถึงได้โดยง่าย 

  5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตและสวัสดิการ 

  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คน
เก่ง และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 

  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น พนักงานครู 
อบต. ดีเด่น ลูกจ้างประจ า ดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างบุคลการกับองค์กร และหากมี
บุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง
ทราบเพ่ือพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  5.2 ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
  5.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
  5.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
  5.5 ให้สิ่งจูงใจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
  5.6 สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน 
  5.7 ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ ในทุกโอกาส 

  6. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ต้องจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงาน 
 
          / แนวทางปฏิบัติ... 
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  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  6.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
  6.2 จัดท าและแจ้งเวียนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานให้พนักงานส่วนต าบลในหน่วยงานได้รับ
ทราบ 
  6.3 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้าง ร้องเรียน ร้องขอ
ความเป็นธรรม ให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

  7. ด้านการปฏิบัติราชการขององค์กร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลผู้ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิด
หรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงทราบโดยเร็ว 
  7.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ
ต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสารถ และประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ก าหนด 
 

 

  จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   

    ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                                                           

      จ่าสิบโท 

       (ปราโมทย์   เดชขุนทด) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
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