
ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นตำบลนา้นรอ่ม 
เรือ่ง นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล

เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญต้ขอ้มลูขา่วสารข0งทางราชการ พ.ศ.๒๕๔0 ,พระราชกฤษฎกีา 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.คง๒๕;๔๖ รองรบัภารกจิตามแผนการปฏริปูประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒© ป(ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕;๘©) รวมท้ังสอดคล้องกับการประเมืนคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การตำเนนิการงานของหนว่ยงานภาครัฐ (เก'เรฐก่บุ/ สทช 7 โลก5|ว3โอก๐/ /\ร5655กา6ภ!::โโ/ป น้ัน

ขา้พเจา้นายสม้ภาษ อยู่พร้อม ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม กำหนดนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบคุคล เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบคุคลขององค์การบริหารสว่นตำบล 
บ้านร'อม ดังน้ี

๑. ดา้นการสรรหา
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตำเนนิการวางแผนกำลังคน สรรหาคนตาม 

คณุลกัษณะมาตรฐานกำหนดตำแหนง่และเลอืกสรรบคุคลเพือ่ปฏบิตังิานตามภารกจิองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
ตังน้ี

๑.๑ จัดทำแผนอตัรากำลงั ๓ ปี เพ่ือใข้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที' 
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้างให้ทัน 
ตอ่การเปลีย่นแปลงหรอืทดแทนอตัรากำลงัทีล่าออกหรอืโอน ยา้ย โดยมุง่เนน้ใหม้อีตัรากำลงัวา่งไมเ่กนิร้อยละ 
๑© ของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ท้ังหมด

๑.๓ การรบัสมคัรดดัเลอืกบคุคลเพือ่บรรจแุละแตง่ตัง้เขา้รบัราชการหรอืประกาศรบั 
โอน ยา้ย พนักงานส่วนท้องถ่ินมาดำรงตำแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบคุคลเพือ่เปล่ียนสายงานทีสู่งข้ึนโดย 
การเผยแพรก่ารประกาศผา่นบอรด์ประซาสมัพนัธแ์ละเวบ็ไซตซ์องหนว่ยงานพรอ้มทัง้ประซาสม้พนัธไ์ปยงั 
หนว่ยงาบภายนอก เพือ่การรับรู้และเขา้ถงึกลุ่มเปา็หมายไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

๑.๔ แตง่ตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรร เพือ่ใหก้ารดำเนนิงานสรรหา 
และเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถและสอดคล้องตามภารกจิของหนว่ยงาน

๑.๕ การคดัเลอืกบคุคลเพือ่เลือ่นระดบัตำแหนง่ทีส่งูขึน้ตอ้งปฏบิตัโิดยความเปน็ธรรม 
เสมอภาคและยุติธรรม เพือ่ให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง

๒.ดา้นการพฒันา
สำนักปลัด องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบา้นรอ่ม ดำเนนิการวางแผนพฒันาบคุคล เพือ่ 

พฒันา ความรู ้ ทกัษะและสมรรถนะแตล่ะตำแหนง่ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ใหม้ผีลการปฏบิตังิานทีม่ ี
ผลส้มฤทธ้ีท่ีสูง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง่ โดยใชเ้ครือ่งมอีทีห่ลากหลายในการพฒันาบคุลากรไดอ้ยา่งม ี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเป็าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับซาดดามแนวทางการปฏิบัติตังน้ี

๒.๑ จดัทำแผนพฒันาบคุลากรประจำปแีละดำเนนิการดามแผนฯใหส้อดคลอ้งตาม 
ความจำเปน็และความต้องการในการพฒันาบคุลากรในหนว่ยงาน



ตำแหน่ง

-๒-
๒.๒ กำหนดเสน้ทางการพฒันาบคุลากร เพือ่เปน็กรอบในการพฒันาบคุลากรแตล่ะ

๒.๓ ตำเนนิการประเมนพนกังานสว่นทอ้งถิน่ตามเกณฑม์าดรฐานกำหนดตำแหนง่ใน 
ความรู ้ทักษะและสมรรถนะ

ส่วนราซการ
๒.๔ ตำเนบิการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากรทีม่ผีลตอ่การพฒันาบคุลากรทกุ

๓. ดา้นการธำรงรกัษาไว ้ และแรงจงูใจ
สำนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตำบลบา้นรอ่ม ตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธด์า้นการ 

บรหิารทรพัยากรบคุคล เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ใีนการทำงาน เช่น แผนความกา้วหนา้ในสายงานการ 
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ บำเหนจ็ความดคีวามชอบ การพฒันาระบบฐานขอ้มลูบคุลากรสภาพแวดลอ้มใน 
การทำงาน ความปลอดภยัในการทำงาน การมสีว่นรว่มในการเสนอแนวคดิการพฒันาองคก์รและการยกยอ่ง 
ซมเชย เจา้หนา้ทีท่ ีป่ฏบิตังิานดเีดน่หรอืสรา้งคณุประโยขนทัีด่ตีอ่องคก์รและสาธารณซน เพือ่เปน็การสรา้ง 
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพนัต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบตัค้ิงนี้

๓.๑ ประขาสมัพนัธแ์ละเผยแพรแ่นวทางเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงาบตำแหนง่ให้
บุคคลากรทราบ

๓.๒ ตำเนนิการบนัทกึ แก้ไ[ซ ปรบัปรุง ขอ้มลูบคุลากรในระบบศนูยข์อ้มลูบคุลากร 
ท้องถ่ินแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นบัจจุบัน

๓.๓ จัดใหม้กีระบวนการประเมนิผลการปฏบิต้งานราชการทีเ่ปน็ธรรม เสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบไค้

๓.๔ จดัใหม้กีารพจิารณาความด ี ความชอบตามผลการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยา่งเปน็ 
ธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้

๓.๕: ตำเนนิการการพจิารณาความดคีวามชอบ การปฏบิตัหินา้ทีร่าชการประจำปเีพือ่ 
ยกย่องซมเชยแก่บคุลากรดีเด่นค้านการปฏิบตังาบและคุณประโยชนต่์อสาธารณซน

๓.๖ จดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพชวีติทีด่แีกบ่คุลากรใบคา้นสภาพแวดลอ้มการทำงาน 
ค้านความปลอดภยัในการทำงาน ด้านการมีส่วนรวมในการทำงาน

๔.คา้นคณุธรรม จรยิธรรมและวนิยัขา้ราขการ
๔.© แจง้ใหบ้คุลากรในสงักดัรับทราบถงึประมวลจริยธรรมขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่และ 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
๔.๒ ใหผู้้บงัคับบญัชามอบหมายงานแกผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเปน็ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

รวมถึงการควบคมุ กำกบั ตดิตามและดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหป้ฏบิตังิานตามหลกัเกณฑ ์ แนวทางระเบยีบและ 
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๓

(นายสม้ภาษ อยู่พร้อม)
บายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



รายชอีพนกังานสว่นตำบล1พนักงานจ้างตๅมภา•เก็จและพนักงานจ้างทวไปขององค์การขริVทรส่วนตำบลบ้านร่อม 
-รับหราบและถือปฏิบต..
ลำดับท่ี ช่ือ -  ลกุล ตำแหน่ง ลายมีอซ่ีอ

ลำนกัปลัด
๑ นายสะอาด บุญมี ปลัดอบต. -. /\ 0๕)๕.:/  /?! 1 ?9-
๒ น.ส.กาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัดอบต. ' '
.๓ น.ส.ปาฌศิา พุ่มวนเพ็ญ หัวหน้าลำนักปลัด '-'7) ..-

นางชุติมา ระษารักษ์ นักพัฒนาชุมชน ๆ ^
๕ น.ส.กรรณกิาร์ รุ}ริบัตร นักทรัพยากรบุคคล
๖ นางเบญจวรรณ ตระกรุดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
๗ น.ส.คิริพร เข็มสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 7โ?ไเฝ
๘ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 0 ว ^  , 1
๙ น.ส.สุริ'รัตน์ คงร่ืน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล -1

๑๐ นายสายัน รัตน์ห่วง พนักงานขับรถยนต์ (ๅ& ไ ๙ ^
(๕)(๕) นางนงคราญ คลา้ยเนยีม ผู้ชว่ยครุผู้ดูแลเด็ก 0 . -
๑๒ นางสาวสุพัตรา ปอทอง ผู้ช่วยครุผู้ดูแลเด็ก

กองคลัง / / '
0)๓ นางวรบุซ เปรมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔ น.ส.อรพรรณ เข็มสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ( ๆ ^ { ศ ^
(IXเ̂ น.ส.อุปสรา มขุคารา เจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ / ๕)/
๑๖ น.ส.วรรณ์ริสา เหล็กเพ็ขร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (7  ช่? ฟ ้̂ ๗
๑๗ น.ส.สุพรรษา อินทวรันต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
๑๘ นายวิชาญ แก้วจินดา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินๆ
๑๙ นายกิติ ดาราเรอืง ผู้ชว่ยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ ~ ~ 7 0 6 \

กองชา่ง
๒๐ นายสน่ัน อ๋เจริญ นายช่างโยธา
๒๑ น.ส.1นุชจ'รินทร์ สละชีพ เจ้าพนักงาบธุรการ 1๕ ะ๕ — .เน ่
๒๒ นายสถาพร จันทร์สวน ผู้ช่วยนายช่างโยธา V^


