
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-2566 

…………………………………………………….. 
 

 โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เห็นถึงความส าคัญ                      
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากร
ของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น                     
พ.ศ. 2564-25666 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น                     
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย                   
และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงดังนี้ 
                                               
 1. นโยบายด้านการวางแผนก าลังคน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการวางแผนก าลังคน สนับสนุน และส่งเสริมให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง สรรหาคนตามคุณลักษณะที่ก าหนด เลือกสรรคนดีคนเก่ง และ
การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในเพื่อปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงานตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง                  
ที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงที่เปลี่ยนแปลงไป 
 1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างให้ทัน                 
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่
ต าแหน่งว่าง 
 1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร                   
เป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานอื่นประกอบด้วย  
 1) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
 2) เทศบาลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง  
 3) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 
 



 2. นโยบายด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งว่างตามกรอบ
อัตราก าลังของแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนการด าเนินงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ด าเนินการสอบแข่งขัน 
 2.2 แต่งตั้งพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกบุคคล ตามประกาศการรับสมัครสอบ
เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 2.3 แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลผู้ที่ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
 3. นโยบายด้านการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้ 
  3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง 
  3.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับ                  
การฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
  3.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน
แผนงานการบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน   
และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
 
 4. นโยบายด้านการธ ารงรักษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ต้องวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู                              
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร                           
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน รวมทั้งการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี ตามแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
  4.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
  4.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาธงก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู                         
หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ต้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาธง พิจารณาโดยด่วน 



  4.3 จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลาง                
ในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้
แข็งแรง 
  4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
  4.5 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล                        
ดี เด่น พนักงานครู ดี เด่น ผู้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดี เด่น เพ่ือเป็น                          
การเสริมสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงและหากมีบุคลากรที่
ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง
รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  4.6 ควบคุมให้มีการประเมินพิจารณาเงินรางวัลประจ าปีของพนั กงานส่วนต าบล                     
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 5. นโยบายด้านคุณประโยชน์และการส่งเสริม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง โดยทุกส่วนราชการร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และบุคลากรให้เข้าถึง
ช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่ างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบลและ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง      
ทราบโดยเร็ว 
 5.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                           
(ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ก าหนด 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

                 
 
 

 
 

( นายสมประสงค์ นาคนาคา ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาธง 


