
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
..................................................................... 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 

  1. นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง 
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ

อ านาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากร
เพ่ือให้การบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
2.1 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหาร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงาน
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพ่ิมเติม) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  

2.1 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ด าเนินการตามแผนการสรรหา ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด 
  3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลกรที่มีประสิทธิภาพและ มีการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถน าข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ น ามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีการส่งเสริมให้บุคคลทุกสายงาน
ได้รับความรู้ในหลักสูตรตามสายงานเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งแต่ละประเภท 
  4. นโยบายการสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง 
  การสรรหาต าแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ก าหนด 
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   ๕. นโยบายการคัดเลือกบุคคล 
   การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เพชรบูรณ์ก าหนด 
   ๖. นโยบายการโอนและรับโอน 
   การให้โอนและการรับโอนพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส่งให้ส่วนราชการต้นสังกัด
เดิมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรั บโอนหรือให้
โอนและก าหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยค าสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความเห็นชอบ และออกค าสั่งรับโอนและให้โอนภายใน ๑๕ วัน นับแต่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความเห็นชอบ 
   ๗. นโยบายโครงสร้างส่วนราชการ 
   การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๘. นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าการแทน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - เรื่องท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมอบ
อ านาจหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้ก าหนดเป็นเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - กรณีที่ไม่มีปลัด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดเป็น ผู้รักษาราชการแทน  
ถ้ามีรองปลัดหลายคน ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งรองปลัดคนหนึ่งเป็น ผู้รักษาราชการแทนได้ 
   - กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในกองหรือส่วนราชการ คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทนได ้
   - กรณีที่ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งอ่ืนที่ว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้  ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจสั่งให้พนักงานส่วนต าบลที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหน่ง
นั้น 
   ๙. นโยบายการการคัดเลือกและแต่งตั้ง 
   การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ให้มีการประกาศทางเว็บไซด์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง 
   ๑๐. นโยบายส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
  จัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เป็นไปตามประกาศ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  
   ๑๑. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม
ก าชับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
   ๑๒. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยท าให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างาน 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔   เดือน มกราคม  พ.ศ.256๓ 

 
 

                                  
               (นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 
 


