
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

เร่ือง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
****************** 

  เพ ื ่ อ ให ้ เป ็นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐                   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผน         
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ยาติ ๒0 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency           
Assessment :ITA) นั้น 

  ข้าพเจ้า นายอลงกรณ์  ดีน ้อย ตำแหน่ง นายกองค์การบร ิหารสวนตำบลสันกลาง          
กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบ ุคคล             
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง แต่ละด้าน ดังนี้ 

  ๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้าง ตำแหน่งและกรอบ

อัตรากำลังให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที ่ สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั ้งข้าราชการ           
และการใช้อัตรากำลังของบุคลากร ในการรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์      
ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน             
ท่ีไม่จำเป็นเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 

๒. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
๒.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน

อัตรากำลังท่ีลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑0 ของอัตรากำลังท้ังหมด 
๒.๒ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ โอนย้าย 

พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์
ของหน่วยงาน พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๓ แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาและ 
เลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

๒.๔ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื ่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็ นธรรม    
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 
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  ๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ตำเนินการวางแผนพฒันาบุคคล เพื่อพัฒนา 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตำแหน่ง ของหนักงานส่วนตำบล ให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคต้องตามความจำเป็น 
และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

- กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
- สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะต้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้บุคลากร 

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใด้ตลอดเวลา 
- ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะ 
- ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 

๔. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)     
ที่เชื ่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล โดยใช้ระบบกำหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อมกับตัวขี ้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน
ตำแหน่งและระดับ รวมทั้งกำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถะของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจา้งได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

5. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ ื ่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ด ีในการทำงาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน              
การประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ บำเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนา
องค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าท่ีที ่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที ่ดีต่อองค์กร และ
สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
- ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
- จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได้ 

  - จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
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- ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน  

๖. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
- แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ว่าด้วยจรรยาบรรณขอ้ราชการส่วนท้องถิ่น 
- ให้ผู ้บังคับบัญชา มอบงานแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง       

การควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ          
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

๗. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บุคลากรมองเห็น

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ัง โยกย้ายและสับเปล่ียน หมุนเวียนตำแหน่งท่ีชัดเจน
โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสันกลาง ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในสายอาชีพ รวมทั้งเพื่อ   
เป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

๘. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ และสร้างความพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการกำหนดปัจจัยที่ทำให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และบุคลากรใน
สังกัดมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจในการทำงาน 

ทั ้งนี ้ ให้งานการเจ้าหน้าที ่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ดำเนินการ    
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ รอบ ๖ เดือน   (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
ครั้งท่ี 6 รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖6 

 
 
 

(นายอลงกรณ์ ดีน้อย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 


