
 

 

 

 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 

  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นผู้มี
ศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคต 
 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ดังนี้ 
 

๑. ด้านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่  

ก าหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับต่อ
ภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ที่เปลี่ยนแปลงไป 
        ๑.๒ ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน  โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง 
        ๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น 
ประกอบด้วย ๑) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ๓) หมู่บ้านในเขต 
        ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
 

๒. ด้านการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร  เตรียมความพร้อมของ 

พนักงานส่วนต าบล ลพนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
          /แนวทางปฏิบัติ....................... 
 



 
      - ๒ – 
 
       แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
       ๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
       ๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน 
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็ง 
 

๓. ด้านเก็บรักษาไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ต้องจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบ  

ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อหน่วยงาน 
        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๓.๑ ก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางใน
การเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
        ๓.๒ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้เป็นปัจจุบัน 
        ๓.๓ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจ า และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาก าหนด พร้อมทั้งให้มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู อบต. การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานจ้าง ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรม ให้
รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา พิจารณาโดยด่วน 
 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร 

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
        แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ทราบโดยเร็ว 
 
 
 
         /๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งฯ...................  
 
 



 
      - ๓ -  
 
        ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา (ก.อบต.จ.นม.) ก าหนด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
    

   ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
      (ลงชื่อ)       
       (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
          


