
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
------------------------------ 

  ตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการ 
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคลากร
ของหน่วยงานเป็นทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กรจะ เป็นผู้
สร้างสรรค์ด้านต่างๆ และเป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและนโยบายรวมถึงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชนการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ท างานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีคุณธรรม จริยธรรม ล้วนต้องอาศัย การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  ๑. ด้านการสรรหา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ด าเนินการวางแผนก าลังคนสรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ระเบียบก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาดโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่ รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
   ๑.๒ การสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่าง 
โดยวิธีการ ย้าย การโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด 
   ๑.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ใต้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือ
รองรับการ ตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 

/4.1 การด าเนินการ... 
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   ๑.๔ การด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาและด าเนินการตามระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด 
 

  ๒. ด้านการพัฒนา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความ
พร้อม ของพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านต่างๆ เพ่ือให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน 
   ๒.๒ จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 
   ๒.๓ น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
   ๒.๔ จัดส่งบุคลากรเช้ารับการ'ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าหนด ต าแหน่งเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 
   ๒.๕ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด 
   ๒.๖ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
อีปาด 

  ๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร ให้เส้นทางความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกย่อง 
ชมเชย สร้างความผูกพันในองค์กร ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
   ๓.1 ก าหนดให้มกีิจกรรม/โครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่นของหน่วยงาน  
   ๓.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ  
   ๓.๓ ด าเนินการให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามท่ีระเบียบก าหนด 
   ๓.๔ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และ พนักงานจ้างทุกคน พร้อมทั้งการให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่าตอบแทบ
พนักงานจ้าง ตามภารกิจ การเลื่อนขั้นค่าจ้างให้ลูกจ้างประจ า และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากการกลั่นแกล้ง หรือใช้อคติ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมี
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมให้รีบด าเนินการด้วยความ
ยุติธรรม 

  ๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ว่าด้วยจรรยาบรรณช้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึง ควบคุม ก ากับ ติดตามและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
และ กฎหมายที่เกี่ยวช้อง และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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   ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึดหลัก
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดศรีสะเกษ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

 
 

                    (นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

   
 


