
 
                                                          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

............................................................ 
   

  โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินไดเล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนา เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 อันเปนการรองรับภารกิจตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา ใหความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไป
ตามอำนาจหนาที่แนวนโยบายภาครัฐ โปรงใส เปนธรรม จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา ดังนี้ 

     1. นโยบายดานการวางแผนกำลังคน  
        สนับสนุนการวางแผนกำลังคนใหเหมาะสมกับโครงสรางองคกร และสงเสริมใหมีการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป ที ่เหมาะสมกับภารกิจขององคกรและมีกำลังคนเพียงพอในการปฏิบัติงาน            
มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององคกร สรรหาคนตามคุณลักษณะตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหนง  ดวยระบบการคัดเลือกท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีเปนท้ัง คนเกง และ คนดีมี
คุณภาพ ซ่ือสัตย เพ่ือปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
     1.1 ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
     1.2 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพื่อใชในการกำหนดโครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตำบลคลองหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     1.3 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3 ป โดยมีการสรรหาพนักงานสวนตำบล พนักงานครู 
และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนการสรร
หาภายในหวงเวลา 60 วัน นับแตวันที่ตำแหนงวาง และใหอัตรากำลังวางไมเกินรอยละ 10 ของอัตรากำลัง
ท้ังหมด 

     1.4 บริหารกำลังคนใหสอดคลองตามความจำเปนและเหมาะสม 

     1.5 พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน 

          /1.6 พัฒนาระบบ... 
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     1.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง   3 ป 

     1.7 การรับโอนพนักงานสวนตำบลมาดำรงตำแหนงที่วาง โดยการเผยแพรผานประกาศ
บอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซดของหนวยงานพรอมท้ังประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอก   

     1.8 และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานจาง โดยการเผยแพรผานประกาศ
บอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซดของหนวยงาน และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่นประกอบดวย 
1) สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี 2) ที่วาการอำเภอคลองหลวง 3) องคการบริหาร
สวนตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี 

     1.9 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม เพ่ือใหการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตำแหนง 

      2. นโยบายดานการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
       แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
      2.1 พัฒนากระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรูความสามารถสอดคลอง
กับตำแหนงวาง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการประสานงานการ
ทำงานมากข้ึน รวมท้ังใหความสำคัญตอกระบวนการในการสรรหาทุกกระบวนการ 
      2.2 พัฒนาระบบการดูแลพนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจาง และบริหาร
จัดการคนดีคนเกง เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพใหอยูกับองคกร 
     3. นโยบายดานการบรรจุและแตงตั้งบุคลากร  
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
     3.1 พัฒนากระบวนการในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมี
ศักยภาพสอดคลองเหมาะสมกับตำแหนงงาน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     3.2 ใชระบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในกระบวนการสรรหา  

     4. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
     สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความรู ความสามารถทักษะ สมรรถนะ
ใหมีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง  โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายในการ
พัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุเปาประสงคนโยบายขององคกรและระดับชาติ และเพ่ือ
ตอบสนองการดำเนินงานตามภารกิจขององคกร ตลอดจนสรางทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
     แนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
     4.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามแผนฯโดยใหสอดคลองตามความ
จำเปน และความตองการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแตละ
ตำแหนง 
    4.2 มีการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
               /4.3 สนับสนุน... 
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     4.3 สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
     4.4 กำหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื ่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
ตำแหนง 

     4.5 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน E-learning เพื่อให
บุคลากรใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา 

     4.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรู ในกระบวนการทำงาน เพื่อให
บุคลากรพัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชน 
ประสิทธิภาพ สูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

     4.7 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและความรอบรู เพ่ือนำผล
มาเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง     

     5. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     แนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance  Management) ใหเปนไปอยางโปรงใส มีประสิทธิผล
โดยกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จ ที่ชัดเจน สอดคลองกับพันธกิจ ยุทธศาสตร รวมทั้งเชื่อมโยงการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน/คาตอบแทนตามผลงานเพื่อใหเกิดความยุติธรรม และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

    6. นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
     พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา    
มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวก
และใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม โดย
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี ้
    6.1 การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
    6.2 การมีจิตสำนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
    6.3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 
    6.4 การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
    6.5 การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
    6.6 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
    6.7 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
    6.8 การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    6.9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
   6.10 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่นและ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลวาดวยจรรยาบรรณ    
              /6.11 ใหผูบังคับบัญชา... 
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   6.11 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
รวมท้ังควบคุมกำกับดูแลผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตำบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลกรูด หาก
ผูใตบังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตใหรายงานใหนายกองคการบริหารสวนตำบลกรูดทราบโดยเร็ว 
    6.12 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและปองกันการทุจริตฯ      

     7. นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
      การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใน
การทำงาน เชน แผนความกาวหนาในสายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรักษาบุคลากรที่เปนคน
เกง คนดี ใหอยูกับองคกร ลดอัตราการยาย การลาออก รวมท้ังกระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเอง การมีสวนรวม
ในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองคกร และการยกยอง ชมเชย บุคลากรที ่ปฏิบัติงานดีเดน หรือสราง
คุณประโยชนท่ีดีตอองคกร และสาธารณชน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันธตอองคกร  

 

                   8. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ ความผาสุกและความพึงพอใจ ใหความสำคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน เสริมสรางสภาพแวดลอม สุขลักษณะ อาชีวอนามัยของบุคลากรใหมีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที ่ดี เพื ่อใหเกิดบรรยากาศในการทำงานที ่มีความสุข ตามความจำเปนและ
เหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรในองคกร 
  

        จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
( นายนุกูล  เกาะโพธิ์ ) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
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