
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………………………………………… 
   เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2562 อันเป็นการรองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)  

   องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก โดยนายปราโมทย์  เพชรรัตน์  ตําแหน่ง นายกองค์การ 
บริหารส่วนตําบลปากแพรก ให้ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า “บุคลากร” 
คือ “หัวใจสําคัญของความสําเร็จขององค์กร” จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ดังนี้  

   1. ด้านการสรรหา (Recruitment) 
   เมล็ดพันธุ์ที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีคุณภาพได้ฉันใด การคัดเลือกที่มีระบบและมี  

มาตรฐานย่อมนําคนดีและมีคุณภาพมาสู่องค์กรฉันนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก โดย งานการ
เจ้าหน้าที ่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จึงดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน แสวงหาคนตาม  
คุณลักษณะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธภิาพ 
และเป็นธรรมเพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 

   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   1.1 จัดทําแผนอัตรากําลังสามปี เพื่อใช้ในการกําหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากําลั งที่ 

รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  มติ
คณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนการปฏิรูป  
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

   1.2 ดําเนินการสรรหาพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และ 
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน  

 /1.3 การรับ...  
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   1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือ  
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ปาก
แพรก ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก (www.pakprak.go.th) และแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์
ไปยังอําเภอดอนสัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคล  ทั่วไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่  
กําหนด เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละ 
หน่วยงาน  

   2. ด้านการพัฒนา (Development)  
     การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร  
ระยะยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้
ทั่วไป ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตําแหน่ง ด้านการบริหารและการ
จัดการ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ต ามความ
เหมาะสมของ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคดิจิตัล การสร้าง จิตสํานึกในเรื่องคุณภาพการให้บริการและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ประชาชนผู้รับบริการ 
ให้กับบุคลากรทุกคน โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสัมพันธ์ 
และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้มี
ความรักองค์กร ตลอดจน ความมั่นใจที่จะทํางานเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคต  
    องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก โดยงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา 
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วน ตําบลปากแพรก (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ือให้สามารถรองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนตําบลปาก
แพรกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย  นโยบาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
    2.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน  
ตําบลปากแพรก (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
ประจําปี ให้สอดคล้องตามความจําเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้  
คํานึงถึงความเหมาะสมและสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
 
                 /2.2 รายงานผลการ… 
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     2.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบลปากแพรก ประจําปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้
ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้ความรู้สามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ  ผู้เข้า
รับการพัฒนา  
      2.3 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล  

  2.4 จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และ 
พนักงานจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
กําหนด 
    3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
         สิ่งสําคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น องค์การบริหาร  
ส่วนตําบลปากแพรก โดยงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องวางแผนกลยุทธ์  ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจําปี จัดทําเส้นทางความก้าวหน้า ใน
สายงาน แผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
ที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกย่อง ชมเชย 
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  
      แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
    3.1 สํารวจปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร  
ประจําป ี 
    3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของ  
บุคลากรประจําป ี 
    3.3 กําหนดให้การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของ  
บุคลากรภายในองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น   
       3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  (LHR) 
ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย                                                                                                      
   3.5 จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น ประกาศผล/ประกาศรายชื่อพนักงานส่วน  
ตําบลและพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเป็น
การ ยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
   3.6 ดําเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรตามที่ระเบียบกําหนด  

  3.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การ  
บริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้น  
                /เงินเดือนของ…. 
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เงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
เป็นไปตามช่วงเวลาที่กําหนด หากมีข้าราชการ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
ร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก พิจารณา
โดยด่วน  

3.8 ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ กําหนด 
4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)  

      องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบร ิหาร 
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร  
บุคคล รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
   4.1 ให้ผู ้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ข้อบังคับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก พ.ศ. 
2558 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรกทราบ โดยเร็ว      

  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล และพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหาร  
ส่วนตําบลปากแพรกจะได้รับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก  

  4.3 จัดทําช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วน  
ตําบลปากแพรก  

  4.4 จัดทําแบนเนอร์ “มุมงานการเจ้าหน้าที่” ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 
(www.pakprak.go.th) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  
       
 
 
                                                      (นายปราโมทย์   เพชรรัตน์)  
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก 


