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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดรำชบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2546 อันเป็น 
กำรรองรับภำรกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลจอมประทัด โดย นำยสมชำย  ภิญโญ ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจอมประทัด ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่ำ “บุคลำกร” คือ 
“หัวใจส ำคัญของควำมส ำเร็จขององค์กร” จึงก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้ 

  1. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
  เมล็ดพันธ์ุที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีคุณภำพได้ฉันใด กำรคัดเลือกที่มีระบบและมี
มำตรฐำนย่อมน ำคนดีและมี คุณภำพมำสู่องค์กรฉันนั้น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด โดย 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน แสวงหำคนตำม
คุณลักษณะตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง โดยมุ่งสรรหำบุคลำกรด้วยระบบกำรคัดเลือกที่มีประสิทธิภำพ
และเป็นธรรมเพื่อให้ได้บุคลำกรที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนด”ี มีคุณภำพสูงและซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติภำรกิจ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
   แนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี ้
   1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลังสำมปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่
รองรับต่อภำรกิจองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบำยของรัฐบำล  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยกระทรวงมหำดไทย นโยบำยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  1.2 ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสียก ำลังคน 
  1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกเพือ่บรรจแุละแต่งตั้งบคุคลเข้ำรบัรำชกำรและรับสมคัรบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง ต้องประกำศทำงป้ำยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอม
ประทัด ทำงเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด (www.jompratud.go.th) และแจ้งข่ำว
ประชำสมัพันธ์ไปยังอ ำเภอวัดเพลง และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอื่น เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึงบุคคลทั่วไป
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นไปตำมระเบียบและ
หลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด เพื่อให้สำมำรถเลอืกสรรผูท้ี่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเป็นคนดีสอดคล้องตำมภำรกิจของ
แต่ละหน่วยงำน 

 2. ด้านการพัฒนา (Development) 
  กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรปฏิบัติภำรกิจขององค์กร
ระยะยำว บุคลำกรทกุคนและทุกระดับจะต้องได้รบักำรพัฒนำอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนควำมรู้ทั่วไป
ในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพำะของงำนในต ำแหน่ง ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ด้ำนคุณสมบัติส่วนตัว และด้ำนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมำภิบำล ตำมควำมเหมำะสมของ
หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของบุคลำกร รวมถึงควำมรู ้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในยุคดิจิตัล กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในเรื่องคุณภำพกำรให้บริกำรและควำมเอำใจใส่ต่อลูกค้ำ ประชำชนผู้รับบริกำร ให้กับบุคลำกรทุกคน 
โดยเน้นกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน ในขณะเดียวกันก็สรำ้งควำมมัน่คงและควำมผกูพันทำงใจให้มีควำมรักองค์กร ตลอดจน
ควำมมั่นใจที่จะท ำงำนเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอนำคต 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด โดยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร เตรียมควำมพร้อมของบุลำกรเพื่อให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง พัฒนำ
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครือ่งมือที่หลำกหลำยตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมประทัด (พ.ศ. 2561–2563) เพื่อให้สำมำรถรองรบัต่อภำรกจิองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบำยของรฐับำล มติคณะรัฐมนตร ีนโยบำยกระทรวงมหำดไทย นโยบำยกรมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถ่ิน และแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  แนวทำงกำรปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมประทัด (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
(พ.ศ. 2561 – 2563) และแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
ประจ ำปี ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำของบุคลำกรในทุกหน่วยงำน ทั้งนี้ ให้
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและสถำนะทำงกำรคลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
  2.2 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจอมประทัด ประจ ำปีงบประมำณละ 1 ครั้ง ภำยในวันที่ 30 ธันวำคมของปีงบประมำณถัดไป 
เพื่อให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ ควำมรู้ควำมรู้สำมำรถในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
  2.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำตนเองด้วยแผนพัฒนำรำยบุคคล 
  2.4 จัดให้มีกำรประเมินพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ
พนักงำนจ้ำงตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมรู ้ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบลก ำหนด 
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 3. ด้านการรักษาไว้ (Retention) 
  สิ่งส ำคัญในกำรักษำ จูงใจ ดึงดูด และสร้ำงควำมรักองค์กรให้เกิดข้ึนนั้น องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจอมประทัด โดยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องวำงแผนกลยุทธ์ 
ด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล แผนกำรพฒันำคุณภำพชีวิตของบุคลำกรประจ ำปี จัดท ำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำน แผนสืบทอดต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลบุคคล 
กำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
ที่มีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) และยกย่อง ชมเชย
บุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรเกิดควำมผูกพันต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
  แนวทำงกำรปฏิบัต ิดังนี ้
   3.1 ส ำรวจปัจจัยควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และแรงจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร
ประจ ำปี 
   3.2 ประเมินควำมพึงพอใจต่อควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรประจ ำปี 
   3.3 ก ำหนดให้กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เพื่อเช่ือมควำมสัมพันธ์และควำมสำมัคคีที่ดีของ
บุคลำกรภำยในองค์กร เช่น กำรแข่งขันกีฬำภำยในหน่วยงำน กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน เป็นต้น 
   3.4 ปรับปรุงฐำนข้อมูลบุคลำกรในระบบศูนย์บริกำรข้อมูลบุคลำกรท้องถ่ินแห่งชำติ 
(LHR) ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
   3.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลำกร เช่น ประกำศผลประกำศรำยช่ือพนักงำนส่วน
ต ำบลและพนักงำนจำ้งผู้มผีลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีเด่น ในแตล่ะรอบกำรประเมนิเพื่อเป็นกำร
ยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน 
   3.6 ด ำเนินกำรเร่งรัดกำรขอรับสวัสดิกำรให้บุคลำกรตำมที่ระเบียบก ำหนด 
   3.7 ควบคุมให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด พร้อมทั้งให้กำรเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
เป็นไปตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด หำกมีข้ำรำชกำร พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง
ร้องเรียน ร้องขอควำมเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จอมประทัด
พิจำรณำโดยด่วน 
   3.8 ควบคุมกำรต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนจ้ำงให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และระยะเวลำที่
ก ำหนด 

 4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด โดยทุกหน่วยงำนต้องร่วมมือกันในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ แจ้งให้บุคลำกรเข้ำถึงช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล รวมทั้งควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

/แนวทำง... 
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   แนวทำงกำรปฏิบัต ิดังนี ้
   4.1 ให้ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมทั้งควบคุม ก ำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติตำมระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร ข้อบังคับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด พ.ศ. 
2558 ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดรำชบุรี เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง หำกผู้ใต้บังคับบัญชำกระท ำควำมผิดหรือ
ทุจริตให้รำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัดทรำบโดยเร็ว 

  4.2 กำรพิจำรณำแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงข้ึนในต ำแหน่งต่ำง ๆ จะยึดถือควำมรู้ ควำมสำมำรถและประโยชน์สูงสุดที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจอมประทัดจะได้รับเป็นเกณฑ์  

  4.3 จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจอมประทัด 

  4.4 จัดท ำและปรับปรุงข้อมูลในแบนเนอร์ “มุมงำนกำรเจ้ำหน้ำที่” ที่เว็บไซต์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด (www.jompratud.go.th) เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรับทรำบข้อมูลด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

   จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2562 
 

                  
                                                                (นำยสมชำย  ภิญโญ) 
                                                     นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลจอมประทัด 


