
นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 
องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

 
นับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 จนถึง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสําคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมาก  
โดยบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง              
การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ซึ่งแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง นอกจากน้ี            
ยังได้เน้นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น  จึงมีผลทําให้บทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เพ่ิมมากขึ้น  การขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตําบลไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัย “คน” หรือ “ทรัพยากร
บุคคลในองค์กร” ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นพลังในการขับเคลื่อนไปตามศักยภาพ 
ภารกิจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตําบล             
ที่วางไว้  

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารที่ยึดหลักความถูกต้อง  
ชอบธรรมทางกฎหมายเป็นสําคัญ  มีระบบและกระบวนการบริหารที่คํานึงถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี อันได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
ซึ่งหลักดังกล่าวทําให้เกิดผลดีต่อองค์กรและบุคลากรโดยเฉพาะความม่ันคงก้าวหน้า  การมีขวัญและกําลังใจ          
ในการปฏิบัติหน้าที่ในที่สุด  

เน่ืองจากการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้                 
ความเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร โดยองค์กรสามารถพ่ึงพา ธํารงรักษาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานให้แก่องค์กร  โดยมีขอบเขตของการบริหารงานบุคคล  ซึ่งจําแนกออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ 
ต้ังแต่การวางแผนกําลังคน  การวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและอัตรากําลัง  การกําหนดตําแหน่ง  การสรรหา
และการคัดเลือก  การบรรจุ  แต่งต้ัง  โยกย้าย ฯลฯ  จนถึงการพ้นจากราชการ 
  ข้าพเจ้า นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์  ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง จึงขอ
กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ดังน้ี 
  1. ด้านการจัดหาทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย กิจกรรมการวางแผนทรัพยากรบุคคล             
การสรรหา คัดเลือก และการแต่งต้ัง ดังน้ี 
     1.1 การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
    การวางแผนทรัพยากรบุคคล เป็นกระบวนการวางแผนที่เก่ียวข้องกับความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะต้องวางแผนให้เหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี และมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจํา  

   1.2  การสรรหา  
    การสรรหาทรัพยากรบุคคล เป็นการเสาะแสวงหาชักชวนให้คนที่มีความพร้อมและ
ความสามารถที่พึงประสงค์มาสมัครทํางานในตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ เน่ืองจากอาจมีการขยายกิจกรรม            
มีการลาออก โอน ย้าย เกษียณ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติมาสมัครได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งบุคลากรภายใน
และภายนอกองค์การบริหารส่วนตําบล และใช้ระบบคุณธรรม คือการใช้หลักความรู้ความสามารถ หลักความ
เสมอภาค และหลักความเป็นกลางทางการเมือง มาใช้ในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
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     1.3 การคัดเลือก 
    การคัดเลือก เป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองจากการสรรหาเพ่ือเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเหมาะสม
กับงานน้ันมากที่สุดเข้ามาทํางานในองค์การ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง จะกําหนดกระบวนการในการ
คัดเลือกที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนําระบบคุณธรรมมาใช้ในการคัดเลือก 
       1.4 การแต่งตั้ง 
    การแต่งต้ัง เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการบรรจุ การรับโอน การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง 
และการรักษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง จะดําเนินการ ดังน้ี 
    - บรรจุแต่งต้ังบุคคลตามกรอบที่มีอยู่ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี และคํานึงถึงความ
ต้องการและความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
   -  รับโอนบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน รับโอนเพ่ือประโยชน์และการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
   - การย้ายบุคคล จะคํานึงถึงประโยชน์ของ อบต.เป็นหลัก นอกจากน้ีจะคํานึงถึงความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องเหมาะสมกับตําแหน่งน้ัน 
   - การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตําแหน่ง มีการ
กําหนดคุณสมบัติชัดเจนและเป็นธรรมสําหรับการเลื่อนตําแหน่ง โดยคํานึงถึงผลงาน ความรู้ ความสามารถ 
ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการปฏิบัติราชการ 
   - การรักษาราชการแทน  ตามระเบียบแบบแผนของราชการและเป็นไปตามกฎหมาย 
และมีการพิจารณาความรู้ ความสามารถความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อราชการสูงสุด 

  2. การให้รางวัลทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยกิจกรรม การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจูงใจ  
      2.1 การเลื่อนตําแหน่ง  
   จะต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนตําแหน่งอย่างเป็นทางการ และ
กําหนดเกณฑ์ประเมินผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม และประวัติการปฏิบัติ
ราชการที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

   2.2 การเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
   จะต้องมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นระบบ โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมี
การจัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นทางการ และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานแต่ละ
งานที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ ซึ่งได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ความสามารถ ความอุตสาหะ ความมีคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการได้
เลื่อนขั้นเงินเดือน    
    2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมท่ีกําหนดให้บุคลากรในองค์การทํางาน
อย่างมีผลสําเร็จ เพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ทําอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
การประเมินผลการปฏิบัติงานยังเป็นการคัดเลือกบุคลากร ที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่ง เลื่อนเงินเดือน การจ่าย
ค่าตอบแทน โอนย้ายหรือไล่ออกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ดง จะต้องมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจนและประกาศข้ันตอน 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง โปร่งใส มีการประกาศและเปิดเผยผลการประเมินอย่าง
เป็นทางการ โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ 
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   2.4 การจูงใจ 
   จะต้องมีหลักการจูงใจให้ทํางานอย่างเต็มใจเต็มความสามารถ โดยใช้เทคนิควิธีการ
ใหม่ ในการพัฒนางาน การสร้างบรรยากาศการทํางานที่เปิดเผย จริงใจ ไว้วางใจต่อกัน และจัดอุปกรณ์สํานักงาน 
สิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่ที่ทันสมัยและพอเพียง 

  3. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรม และการศึกษาต่อ 
     3.1 การฝึกอบรม 
   การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จะสร้างทักษะ ความเข้าใจ และข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรไปยังบุคลากร เป็นการออกแบบเพ่ือช่วยให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะต้องวิ เคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและมี                 
การวางแผนและจัดฝึกอบรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความประพฤติ คุณธรรม 
และจริยธรรม มีการประเมินผลการฝึกอบรมก่อน และหลังการฝึกอบรม และนําผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 การศึกษาต่อ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง จะส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อต่าง ๆ และการศึกษาในสถาบันการศึกษา เช่น การ
ให้ทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษาของรัฐ 

  4. การธํารงรักษาและป้องกันทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่อง
พนักงานสัมพันธ์ และการดําเนินการทางวินัย 
     4.1 พนักงานสัมพันธ์ 
   มีการจัดระบบ กติกา ข้อตกลง ความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับพนักงาน
ส่วนตําบล ที่เป็นไปตามกฎหมาย และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะ ๆ เช่น 
ประชุม สาระสังสรรค์  
    4.2 การดําเนินการทางวินัย 
   มีการ รักษาวิ นัยโดยเคร่ งครัดอ ยู่ เสมอ  โดยมีการเส ริมสร้างและพัฒนาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างวินัยตนเอง หรือวินัยเชิงสร้างสรรค์เพ่ือป้องกันการกระทําผิดวินัย  มีการฝึกอบรมสร้าง
วินัยให้แก่บุคลากร หากมีการดําเนินการทางวินัยจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันและไม่มีการกลั่นแกล้ง                   
โดยพยาบาท อคติ หรือ โดยโทสะจริตจากผู้บังคับบัญชา และมีการดําเนินการทางวินัยอย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
และดําเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้มาซึ่งความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

 
       (นายศุกร์   ไทยธนสุกานต์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 


