
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
เรื่อง  นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

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

  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ ดังนี้ 

  1. วางแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร  เช่น การสรรหา   การคัดเลือก  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนา การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การโอนย้าย 
และภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  มีความถูกต้อง  ทันต่อเวลา 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้  
  6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  5   เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 

 
     (ลงชื่อ)   วีระยุทธ  บัวหนอง 

          (นายวีระยุทธ  บัวหนอง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 

 
 
 
 
 



การด าเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจ าป ีพ.ศ.2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลสงเปอืย   อ าเภอภูเวียง  จงัหวดัขอนแกน่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..   
ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันที่ ……………………………………………………………….. 
 
- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..   
ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันที่ ……………………………………………………………….. 
 
 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2564       
ตามค าสั่ง (ชื่อหน่วยงาน) ที่ ………………… ลง
วันที่ ………………… เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
สอบพนักงานทั่วไป 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง

ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสงเปือยเพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

ด้านการพฒันาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนต าบลสง
เปือยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี
คุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู้  

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
ด้านการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 

ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 

ด้านการสง่เสริมจรยิธรรมและรกัษาวนิยั
ของบคุลากรในหนว่ยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ปี 2561  - 
2565 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือยว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  
 
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ปี 
พ.ศ.2561  - 2565  
– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย
ประจ าปี  พ.ศ.2564 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


