
 
 
 
  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
----------------------------------------------- 

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญใน            
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าและบุคลากร             
ของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.  2564 – 
2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ตามอ านาจหน้าที่ 
เป็นไปแนวนโยบายภาครัฐมีความทันสมัยโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นมืออาชีพสามารถพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนให้
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล          
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ดังนี้  

1. ด้านการสรรหา (Recruitment)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ด าเนินการวางแผนก าลังคนแสวงหาคนตามคุณลักษณะที่

ก าหนดและเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ รองรับ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงที่เปลี่ยนแปลงไป  
1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง  
1.3 การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น พนักงาน

จ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานอื่น ประกอบด้วย   

1) ส านักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
2) นายอ าเภอปราสาท 
3) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  
4) เทศบาลในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  
5) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง   

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วน
ต าบลจังหวัดสุรินทร์เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง  
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2. ด้านการพัฒนา (Development)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อม           

ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้สามารถ
รองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการใน         
การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมความรู้  ตามสายงานของแต่ละ
ต าแหน่ง  

2.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา บุคลากร
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Managemant : KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน แผนงาน 
การงบประมาณ การคลัง การบริหารงานบุคคล ฯลฯ ที่สามารถใช้เป็น  เครื่องมือ ในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข็มแข็ง  

2.4 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 

3. ด้านการเก็บรักษาไว้ (Retention)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจ

และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในหน่วยงานจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคลากรในระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและ
พนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ ยกย่องและชมเชยบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรเกิด  ความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกความพึงพอใจและ แรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากรประจ าปี  

3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ  
3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลระบบ บุคลากร

ท้องถิ่นแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย  
3.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและ พนักงาน

จ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ก าหนดพร้อมทั้งให้การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและการเพ่ิมค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนดหากมีพนักงานส่วน าบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง
ร้องเรียนร้องขอความเป็น ธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง
โดยด่วน  
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3.5 จัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  เช่น การ

คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างดีเด่นหรือการคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงาน
ต้นแบบเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

3.6 ด าเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรในหน่วยงานตามที่ระเบียบก าหนด 
  

4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้ง
ควบคุมก ากับดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง
ควบคุมก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงทราบโดยเร็ว  

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลพนักงานครู ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน  ต าแหน่ง
ต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การส่วนต าบลบ้านพลวง จะได้รับและ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จ.สุรินทร์) ก าหนด 

ทั้งนี้ ให้งานบุคคลส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  รายงานผลการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงทราบ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

 

(นายเลียงศักดิ์   เผยศิริ)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง   


