
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาหมอ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  เพ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมท้ังใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ  จึง
กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และ
สงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป ดังนี้ 

  1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
องคกร 
  2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปน
ปจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของ
องคกร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
  4. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
  5. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได  
  6. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับความตองการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 
     ลงชื่อ 

               (นายจรัส  ผวิขม) 
             ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ 

 
 
 
 
 



การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป 2563 
องคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ดานการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพ่ือใชในการกำหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ีรองรับภารกิจของ 
หนวยงาน  
 
 
 
2. จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง 
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีลาออก 
หรือโอนยาย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดำรงตำแหนงท่ี
วางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานท่ีสูงข้ึน  
 
4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดตำแหนง
ใหมเพ่ิม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน  
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูท่ีเก่ียวของ ) 
 
- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภท……..   
ตำแหนง……….   สังกัด………. เม่ือ
วันท่ี ……………………………………………………………….. 
 
- ประกาศสรรหาพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ดีเดน
ประเภท……..   ตำแหนง……….   สังกัด………. เม่ือ
วันท่ี ……………………………………………………………….. 
 
 
- ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง จางท่ัวไป 
ประจำป พ.ศ. 2563 ตามคำสั่ง (ชื่อหนวยงาน) 
ท่ี ………………… ลงวันท่ี ………………… เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบพนักงานท่ัวไป 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากำลัง

ใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
 

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ เพ่ือวางแผนอัตรากำลังใหมี
ความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน  
 

ดานการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำป และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ใหสอดคลองตามความจำเปน 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลา
หมอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 
 
 
 
 
3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำป เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมให
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน
นโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 
 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองปลาหมอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุมเปาหมายคือ พนักงานสวนตำบล เจาหนาท่ี ลูกจางของ 
องคการบรหิารสวนตำบลหนองปลาหมอ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกลุมเปาหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรูถึง
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม และสามารถ
นำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- ดำเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาท่ี ลูกจางของ
เทศบาลตำบลพอกนอยเรียนรูดวยตนเองเก่ียวกับการ
แยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดย
การจัดมุมเอกสารเพ่ือการเรียนรู  

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาท่ี และลูกจาง 

ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหนง ในความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเปนธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได  
 

- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน 
 
- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน
กำหนดตำแหนง  
 

ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหนวยงาน  

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองปลาหมอ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถ่ิน 
 
2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 
3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตของหนองปลาหมอ ป 2561  - 2564 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองปลาหมอ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถ่ิน 
 
- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีและพนักงานจาง 
ตามคำสั่งขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ  
 
 
 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลา
หมอ ป 2561  - 2564  
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตให
มีความเหมาะสม และตรงกับความตองการ
ของบุคลากร 
 

1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในดาน
สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความปลอดภัยในการทำงาน 
ดานการมีสวนรวมในการทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน  
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องคการบรหิารสวนตำบลหนองปลาหมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


