
 

 

 

ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลสามเงา 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

………………………………………………………… 

   การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ กระบวนบรหิารงานบุคคลขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินในดานตางๆ ต้ังแต การสรรหา การบรรจ ุ การแตงต้ัง การโอนยาย การพัฒนา การวางแผน 
อัตรากําลงั การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การลงโทษและการใหพนจาก 
ตําแหนง เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรม 
และหลักธรรมาภิบาลของการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถบรหิารทรัพยากร
บุคคล ใหเกิดประโยชนสูงสุด สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ต้ังไว ดังน้ัน องคการบรหิารสวนตําบลสามเงา จึงกําหนด
แนวทางการบรหิารทรัพยากรบุคคล และประกาศนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล  ดังน้ี 
   แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    1.การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การพฒันา การเลือ่นข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย 
และกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา 
    2.มีความโปรงใสในทกุกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
              3.สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพฒันาอยางตอเน่ือง รามทั้งสงเสริมใหมีการแบงปน 
แลกเปลี่ยนขอมูลและความรู เพื่อพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะทีจ่ําเปนสําหรบัการบรรลุภารกิจ 
และเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบล 
    4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทีเ่นนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
    5.สงเสรมิความสมัพันธอันดีระหวางฝายบรหิารกับขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน ใหมี 
ความพรอมทีจ่ะขับเคลื่อนองคกรใหพฒันาไปสูเปาหมาย และวิสัยทัศนการพฒันา 
                      6.ใหบุคลากรไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
    7. สงเสริมใหบุคลากรประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดหลกัธรรมาภิ
บาลในการปฏิบัติงาน 
     นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
   1. นโยบายการวางแผนอัตรากําลัง 
       วางแผน สนับสนุน และสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และ การ
บรหิารอัตรากําลงัใหเหมาะสมกันอํานาจหนาที่ภารกิจขององคกรและเพียงพอมีความคลองตัวตอการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร ตลอดจนเพือ่ควบคุมภาระคาใชจายดานการบรหิารงานบุคคลไมใหเกิน 
รอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา 35 แหงพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
                    2. นโยบายการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 
        2.1   การสรรหาตําแหนงสายบรหิารที่วาง ดําเนินการตามหลกัเกณฑและเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) กําหนด และเปนไปตามประกาศคณะ 
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบล ใหดํารงตําแหนงสายบรหิาร พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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      2.2 การสรรหาตําแหนงสายปฏิบัติที่วาง ดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) กําหนด และเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการ กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการสอบแขงขัน 
พ.ศ. 2560 และที่ แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีที่มเีหตุพเิศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน พ.ศ. 2563 
      2.3  การคัดเลือกบุคคลทีจ่ะเขารับการประเมินผลงานเพือ่เลื่อนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 
ในระดับทีสู่งข้ึนในตําแหนงตางๆ จะยึดความรู ความสามารถ และเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจงัหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) กําหนด และเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลอืก การ
บรรจุและแตงต้ัง การยาย การโอน การรบัโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรบัพนักงานสวน
ตําบล พ.ศ. 2544 และที่แกไข เพิ่มเติม 
                  2.4 การยาย การโอน การใหโอนพนักงานสวนตําบล และการรับโอนขาราชการหรือ พนักงาน
สวนทองถ่ินประเภทอื่นมาบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานสวนตําบล ตองไดรับพจิารณาใหความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) กําหนด 
      3. นโยบายการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
      การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดในกรณีตางๆ และการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขัน ไดให
เปนไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการ สอบแขงขัน 
พ.ศ. 2560 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2560 และที่แกไขเพิม่เติม และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติในการ ขอใชบัญชี
ผูสอบแขงขันไดในกรณีตางๆ และการบรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพือ่บรรจุ บุคคลเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
  4.นโยบายการบริหารงานของพนักงานสวนตําบล 
                     4.1 กรณีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 
        นายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ 
องคการบรหิารสวนตําบลตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลกูจางขององคการ- 
บรหิารสวนตําบล 
        อํานาจหนาที่ในการสัง่หรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบรหิารสวน
ตําบล ใหเปนไปตามที่นายกองคการบรหิารสวนตําบลมอบหมาย 
        ในกรณีที่นายกองคการบรหิารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการ
บรหิารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบรหิารสวนตําบลแตงต้ังไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายก- 
องคการบรหิารสวนตําบลหรอืมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการ
แทน  
     ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรอืคําสั่งใด แตงต้ังใหนายก
องคการบรหิารสวนตําบลเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการ 
หรือมีอํานาจหนาทีเ่ชนเดียวกับนายกองคการบรหิารสวนตําบลในระหวางรักษาราชการแทนดวย  
     อํานาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการ
บรหิารสวนตําบลจะพงึปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรอื
มติของ คณะรัฐมนตรีในเรือ่งใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสัง่น้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใน เรื่องน้ัน ไมไดกําหนดในเรือ่งการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ... 
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เปนหนังสอืใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได 
แตถา มอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปน
คําสั่ง และประกาศใหประชาชนทราบ 
    การปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทําภายใต 
การกํากบัดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว 
    กรณีที่ไมมปีลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ให 
รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายคน 
ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ังรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการ 
แทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งดํารง 
ตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นเปนผูรกัษาราชการแทน 
    กรณีที่ไมมผีูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสวนราชการทีเ่รียกช่ืออยางอื่น 
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน ในกองหรือสวนราชการน้ันคนใดคนหน่ึงทีเ่ห็นสมควรใหเปนผูรักษาราชการแทนได แตเพื่อความ
เหมาะสมแก การรบัผิดชอบการปฏิบัติราชการในกองหรือสวนราชการน้ัน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจ
แตงต้ังขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ินคนใดคนหน่ึง ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกช่ือ อยางอื่นเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 
    กรณีที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินดํารงตําแหนงน้ันวางลง หรือผูดํารงตําแหนง 
ไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ังขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินคนใด 
คนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทนในตําแหนงน้ันๆ ตามเห็นสมควร 
    ใหผูบงัคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมทั้งควบคุม กําชับ ดูแลผูใตบงัคับบญัชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
       4.2 กรณีไมมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมไดแตงต้ังผูรกัษาราชการแทน หรือกรณีที่ ไมมีนายกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและไมมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทน ใหรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหัวหนาสวน
ราชการทีม่ีอาวุโสตามแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 
       4.3 การพิจารณาลําดับอาวุโส 
             4.3.๑ ผูใดดํารงตําแหนงในระดับที่สงูกวา ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
             4.3.๒ ถาเปนผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับ 
น้ันกอน ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
                               4.3.๓ ถาเปนผูไดรบัแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับเดียวกันพรอมกัน ผูใดไดรับเงินเดือน 
มากกวา ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
                               4.3.๔ ถาเปนผูที่ไดรับเงินเดือนเทากัน ผูใดมีอายุราชการมากกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
                               4.3.๕ ถาเปนผูที่มีอายุราชการเทากัน ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันสูงกวา 
                            4.3.6 ถาเปนผูที่ได รับเครื่องราชอิสริยาภรณในช้ันเดียวกันผูใดไดรบั
เครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันน้ันกอน ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
    4.3.7 ถาเปนผูที่ไดรบัเครือ่งราชอสิริยาภรณในช้ันเดียวพรอมกัน  ผูใดมีอายุแกกวา 
ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 

5.นโยบาย… 
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  5.นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
           สงเสรมิใหมีการพฒันาอยางเปนระบบ ทั่วถึงและตอเน่ือง โดยการเพิม่พูนความรูความ 
สามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกบัสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตรของ
องคกร สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน สงเสรมิการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองดวยการสงบคุลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนการ ดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
รามทัง้สงเสรมิ คุณธรรมและจริยธรรมใหกบับุคลากรในองคกร 
  6.นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหเปนไปตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งใหเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน 
สวนตําบล ลูกจางประจํา และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางในแตละรอบการประเมินน้ันๆ ใหเปนไปตาม
ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
  7.นโยบายสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองคกร 
     อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลกูจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งได 
ประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ินและประชาชนผูรับบรกิารจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกาํกบัความประพฤติ ไดแก 
             ๑. พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาทีด่วยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ 
และมีความรบัผิดชอบ 

ของประชาชนเปนหลัก 

 
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตร ีโดยยึดประโยชน 
 
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

    8.นโยบายการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
    วางแผนการพฒันาเพื่อการแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงสําคัญ  โดยยึดหลัก 
ความรูความสามารถ ประสบการณ และผลงาน เพื่อการเตรยีมความพรอมกําลงัคนคุณภาพของสวนราชการ 
กําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเกง โดยพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิที่เกิดข้ึนจากการทํางาน จาก 
ประสบการณในการทํางานในหนวยงาน หรือพื้นที่ทีม่ีความจําเปนสําหรบัใชเปนประสบการณในการปฏิบัติ หนาที่
เมื่อจะดํารงตําแหนงสําคัญของสวนราชการน้ัน จูงใจใหบุคลากรในสวนราชการเกิดการพฒันาตนเอง อยางเปน
ระบบ โดยต้ังใจปฏิบัติภารกจิที่ไดรบัมอบหมาย และสรางผลงานทีเ่ปนที่ยอมรับ พรอมกบัเสนอตนใน การ
สับเปลี่ยนหนาทีเ่พื่อใหไดรับประสบการณในการทํางานที่หลากหลาย สงเสริมใหสวนราชการวางแผนและ 
กําหนดหลักเกณฑสําหรับการแตงต้ังขาราชการภายในที่ดําเนินการไดสอดคลองและตรงตามหลกัเกณฑและ 
วิธีการแตงต้ังที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด 
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   9. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสกุและพึงพอใจให ผูปฏิบัติงาน 
เพื่อรกัษาคนดี คนเกงไวกบัองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานทีม่ีผลงานและ สมรรถนะในทุก
โอกาส สรางชองทางการสือ่สาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวปลอด
ภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

      โดยใหพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ ทราบและถือปฏิบัติตาม
ประกาศฉบับน้ี  ในปงบประมาณ  2566   

       จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่  27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2566 
 
 
 
              (นายสมัย  ทิมอวม) 
           นายกองคการบรหิารสวนตําบลสามเงา 


