
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

******************** 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ อันเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยนายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง ต าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท  ให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า บุคลากร คือหัวใจของ
ความส าเร็จขององค์กร จึงก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

1. ด้านการสรรหา (Recruitment)  
เมล็ดพันธุ์ที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีคุณภาพได้ฉันใด การคัดเลือกที่มีระบบและมา

มาตรฐานย่อมน าคนดีและมีคุณภาพมาสู่องค์กรฉันนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยงานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จึงด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคน แสวงหารคนตามคุณลักษณะตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมให้ ได้
บุคลากรที่เปน็ทั้ง คนเก่ง และ คนดีมีคุณภาพซื่อสัตย์ เพ่ือปฎิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
แนวทางการปฎิบัติ ดังนี้  

๑.๑ จัดท าหรือปรับปรุงแผนอัตราก าลังสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เพ่ือ
ใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรม
ส่งเสริม 

๑.๒ ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์องค์การบริหารส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียก าลังคน 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรลุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการแลละรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท (https://www.thautae.go.th/index.php)  และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังอ าเภอกาญจนดิษฐ์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคล
ทั่วไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

https://www.thautae.go.th/index.php


  ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาแลเลือกสรรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด เพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน 
  ๒.ด้านการพัฒนา (Development)  
  การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรระยะ
ยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะของงานต าแหน่ง ด้านการบริหารและการจัดการด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล ตามความเหมาะสมของหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามรถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตอล การสร้าง
จิตส านึกในเรื่องคุณภาพให้บริการและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ประชาชนผู้รับบริการ ให้กับบุคลากรทุกระดับให้มี
ความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพัน
ทางใจให้มีความรักองค์กร ตลอดจนความมั่นใจที่จะท างานเพ่ือก้าวหน้าในอนาคต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยงานเจ้าหน้าที่ ส านึกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแท (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพ่ือให้วสามารถรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ จัดท าและด าเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท (พ.ศ. 
๒๕๖4-๒๕๖6 และแผนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทประจ าปี ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็นและความจ าต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ค านึงถึงความ
เหมาะสมและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
  ๒.๒ รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์กรการบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้ทราบถึง
ความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล 
  ๒.๔ จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการพนักงานต าบลก าหนด 

3.ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
สิ่งส าคัญในการรักษา จูงใจ ดึงดูด และสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าอุแท โดยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจ าปี จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แผน
สืบทอดต าแหน่งทางการบริหาร (Succesion Plan) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกย่อง ชมเชย บุคลากรเกิดความผูกพัน
ต่อองค์กร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 



แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๓.๑ ส ารวจปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรประจ าปี 
   ๓.๒ ประเมินความพึงพอใจต่อความความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของ

บุคลากรประจ าป ี
   ๓.๓ ก าหนดให้การจัดโครง/กิจกรรม เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากร

ภายในองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น 
   ๓.๔ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้

เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
   ๓.๕ จดักิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น ประกาศผล/ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้างผู้มี่การประเมินผลการปฏิบัติในดับงานดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพ่ือเป็นการยกย่องชม
ชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

   ๓.๖ ด าเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 
   ๓.๗ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างร้องเรียน ร้องขอ
ความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทพิจารณาโดยด่วน  

   ๓.๘ ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา ที่ ก าหนด 
   ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้เป็นบุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฎิบัติ ดังนี้  
              ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติรวมทั้งควบคุม 

ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฎิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ข้องบังคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลท้าอุแท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท พ.ศ.๒๕๕๘ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลสุราษฎร์ธานีเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท า
ความผิด หรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแททราบโดยเร็ว  

                ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทจะได้รับ
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  

                ๔.๓ จัดท าช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์บริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
                ๔.๔ จัดท าแบนเนอร์  มุมงานการเจ้าหน้าที่  ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

(www.thautae.go.th) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
     (นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
 

 


