
 

 
  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎืกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integri and Transparency Assessment : ITA) 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ดังนี้ 

  1.ด้านการสรรหา 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ต้องด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาบุคคล 
ตามคุณลักษณะในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีมีความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ดังนี้ 
  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบแผนอัตราก าลัง 
ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
  1.2 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 
  1.3 การรับบรรจุและแต่งตั้ งบุคคลเข้ารับราชการหรือประกาศรัฐโอนย้าย พนักงาน 
ส่ วนท้ องถิ่ น  มาด ารงต าแหน่ งที่ ว่ า ง  โดยการ เผยแพร่ประชาสัม พันธ์ทาง เว็บ ไซต์ของหน่ วยงาน  
และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานการสรรหา  
และเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ที่ประพฤติดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
  1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

  2.ด้านการพัฒนา 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ต้องด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 

  /2.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร.. 
   



 
 2.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตาม
ความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
  2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
  2.3 สร้างความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในด้าน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถะ 
  2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
 

  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ต้องด าเนินการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
บ าเหน็จความดีความชอบ เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร 
การยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน  
และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่าน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
  3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม มีความเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได ้
  3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี โดยด าเนินการ
พิจารณาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน และยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่ น  
ด้านการปฏิบัติงาน และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 

  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
  4.1 แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน รวมทั้งข้อบังคับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
  4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางตามระเบียบหนังสือสั่งการ  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริ ยธรรม 
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   

/ทั้งนี้ ในงานการเจ้าหน้าที่.. 
 



  
  ทั้งนี้ ในงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
  ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน  (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ   วันที่  1  เดือนเมษายน พ.ศ.2563     
 
 

   ลงชื่อ  
        (นายทองสุข   สันโสภา) 

              ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 


