
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

............................................................ 
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580 ) ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) 
  ข้าพเจ้านายสุรินทร์  หล้าแก้ว ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งชมพู ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง สรรหาคน ตามคุณลักษณะ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลท่ีเป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งชมพู  ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 

1.2 จัดท าและด าเนินการสรรหาตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก  หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 
ของอัตราก าลังท้ังหมด 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครเพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น โดยการเผยแพร่
โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซด์ของหน่วยงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การด าเนินสรรหาและเลือกสรรผู้
มีความรู้ ความสาสมารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพื่อได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 

2. ด้านการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือหลากหลายในการพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคคลระยะเวลา 3 ปี และด าเนินการตามแผน ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
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2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้

บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ

สมรรถนะ 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน

ราชการ 
3. ด้านการธ ารง  รักาไว้ และแรงจูงใจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผล การปฏิบัติราชการ 
บ าเหน็จความดีความชอบ  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยใน
การท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าท่ี ปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ท่ีดีต่อองค์กร และสารธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้
พนักงานทุกคนทุกต าแหน่งทราบ 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

3.5 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจ าปีเพื่อยก
ย่องชมเชยแก่พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่พนักงานในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู มีการก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติ
ปฏิบัติตัวของพนักงานในองค์กร ยืดถือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนราชการท้องถิ่น 
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 ส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
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ท้ังนี้ ให้งานการเจ้าหน้าท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู ด าเนิ นการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
ครั้งท่ี 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี   7   ตุลาคม 2562 
 
 
 
 

  (นายสุรินทร์  หล้าแก้ว) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



บัญชีการมอบอ านาจจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบติัราชการแทน 
แนบท้ายค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู  ที่  315/2560  ลงวันที่  4  ตุลาคม  2560 

 
ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  ระเบียบ

ข้อบังคับ 
ลักษณะงานที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี (พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.
2508 และการแก้ไขเพิ่มเติม)  

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบด าเนินการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องท่ี 
 

 

2  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน พ.ศ.2475 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบด าเนินการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 
 

 

3 จัดเก็บภาษีป้าย (พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510) พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบด าเนินการจัดเก็บภาษีป้าย  
 

 

4 สนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการสนับสนุนน้ าอุปโภค-
บริโภค 
 

 

5 การช่วยเหลือด้านสาธารณภัย พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการช่วยเหลือบรรเทา    
สาธารณภัย 
 

 

ท่ี อ านาจที่มอบให้ปฏบิัติราชการแทน มอบโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับ 

ลักษณะงานที่มอบให ้
ปฏิบัติราชการแทน 

หมายเหตุ 

6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข ์ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบด าเนินการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

 



 การอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(ตาม ม.4  ม.33  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (130 
ประเภท) 

 

8 อนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสม
อาหาร (ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุญาตจัดต้ัง      
(รายใหม่)  ต่อใบอนุญาต และเลิก
กิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร (พื้นท่ีเกิน  
200  ตรม.) 

 

9 อนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ           
(ตาม ม.4  ม.41  ม.56  และ  ม.60  แห่ง  พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535) 

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุญาต (รายใหม่)  
ต่อใบอนุญาต  และเลิกจ าหน่าย
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 

 

10 อนุญาตจัดต้ังตลาด  (ตาม ม.4  ม.34  ม.56  และ  ม.
60  แห่ง  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม  

อ านาจในการอนุญาตจัดต้ัง     
(รายใหม่)  ต่อใบอนุญาต  และเลิก
กิจการตลาด 

 

 
 


