
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

  การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระบวนบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา           
การวางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงิ นเดือน การลงโทษ 
และการให้พ้นจากต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบ
ที่ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transprency  Assessment : ITA) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและนโยบาย และเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุด 
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ดังนี้ 

  1.  ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านึงถึงภารกิจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ                     
ทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ

ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
1.2  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
1.3  จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง

ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 

2.  ด้านการสรรหา บรรจุ และแต่งตั งบุคลากร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะ
มาตรฐานที่ก าหนดต าแหน่ง  และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

   แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ

ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
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 2.2 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการบรรจุ แต่งตั้ง 
การรับโอน การย้าย การคัดเลือก ฯลฯ โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน ที่คณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดตรังก าหนด  

2.3 การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส
และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตาม
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด 

3.  ด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม
ของการพนักงานส่วนต าบลและพนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.บ่อน้ าร้อน 
พัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
  3.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
  3.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน 
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ  ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
  3.4 ด าเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 

  4.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่ วนต าบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้ บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงาน 
  แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
 4.1 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
 4.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริหารข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 4.3 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 
และพนักงานจ้างทุกคน พร้อมทั้งให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง การเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
ปราศจากการกลั่นแกล้ง หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
อบต. หรือพนักงานจ้าง ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน้ าร้อนพิจารณาโดยด่วน 
 
 

/5.ด้านการปฏิบัติ.... 
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  5.  ด้านการปฏิบัติราชการขององค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  5.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
หากผู้ใต้บังคับบัญชาการะท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์กาบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนทราบ
โดยเร็ว 
  5.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จ.ตรัง) ก าหนด 

  6.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้เห็นถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
เนื่องจากถ้าบุคลากรในองค์กร มีการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในองค์กร ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  แนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
  6.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  6.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางแห่งระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
     ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2565  
 
 
 

  (นายเอนก ปรีชา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 


