
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ........ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ อ ำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ................. 

ท่ี   ศก ๗๕๒๐๑/...021.........                               วันท่ี   18    มกรำคม ๒๕๖5 

เรื่อง  ขออนุมัติพิจำรณำลงนำมในประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

เรียน  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ   

ตำมที่ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ ก ำหนดประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใส 
ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดท ำประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนและ
ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ จึง
จัดท ำร่ำงประกำศนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยละเอียดปรำกฎตำม
เอกสำรที่แนบท้ำยบันทึกนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในประกำศที่เสนอมำพร้อมนี้ 

 

                                              (นำงสำวสุรอีรณ์  บุญจ ำ) 
                                                                      นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   

 ควำมเห็นของหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. หนองค้ำ  ………..                                                                                                                                                                                                                       
 
 
        (นำงจิรฐำ  ปิยะวงษ์) 
                     หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.หนองค้ำ  
 

.ควำมเห็นปลัด อบต. หนองค้ำ                                                                                                             . 

            

 

       (นำงอ ำไพร  วงศ์เงินยวง) 
        ปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ 
 

ควำมเห็นนำยก อบต. หนองค้ำ                                                                                                                               . 

 

 

                                          (นำยทองไข  พรหมประดิษฐ)์ 
                                                                  นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า 

เรื่อง นโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบุคลล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

************************************* 

  เพื่ อ ให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.๒๕๔0 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภำรกิจตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ๒0 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : TA) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ จึงก ำหนดนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน ดังนี้ 

๑. นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง 
     จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี เพื่อก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดอัตรำก ำลัง โครงสร้ำงให้เหมำะสมกับ

อ ำนำจหน้ำที่ สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลัง ในกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร และกำรใช้อัตรำก ำลังของบุคลำกรเพื่อให้
กำรบริหำรงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เกิดประโยชน์ต่อประชำชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหนำ้ที่ 
มีประสิทธิภำพมีควำมคุ้มค ำสำมำรถลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนและมีกำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น
กำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
    ๒ ๑ กำรสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำง ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรสูญเสีย

ก ำลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรำว่ำงไม่เกินร้อยละ ๑0 ของอัตรำก ำลังทั้งหมด 
    ๒.2 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือประกำศรับโอนย้ำย

พนักงำนส่วนท้องถ่ินมำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง หรือประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลีย่นสำยงำนที่สงูข้ึน โดยกำรเผยแพร่
ประกำศผ่ำนบอร์ดประซำสัมพันธ์ และเว็บไชค์ของหน่วยงำนพร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนภำยนอก เพื่อ
กำรรับรู้และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    ๒.๓ กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต ำแหน่งที่สูงข้ึน ต้องปฏิบัติโดยควำมเป็นธรรม เสมอ
ภำคและยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เทมำะสมกับต ำแหน่ง 

3. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
    จัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล ๓ ปี เพื่อให้พนักงำนส่วนต ำบลทุกคนและทุกต ำแหน่ง

ตำมแผนอัตรำก ำลังขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ มีควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรได้รับกำรพัฒนำ
เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ มีควำมรู้และเกิดทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง มีควำมรู้และเกิดทักษะใน
ด้ำนกำรบริหำรมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีวิธีกำรในกำรก ำหนดปัจจัยท ำให้มั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย และพนักงำน

ส่วนต ำบลมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และมีวิธีกำรในกำรก ำหนดปัจจัยส ำคัญ ๆ  ซึ่งมีผลต่อ
ควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

 

 



 

5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำในแต่ละรอบกำรประเมิน รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ถึง ๓๑ ม.ค.ของปีถัดไป) รอบที่ ๒  
(๑ เมย. ถึง ๓๐ ก.ย.ของปีเดียวกัน) ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อน
ข้ันเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลื่อนข้ันค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
และเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

๖. นโยบายด้านส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 

ให้เป็นไปตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงจึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน 

  ประกำศ  ณ  วันที่   18   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

       

                                                             

     (นำยทองไข  พรหมประดิษฐ์) 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองค้ำ  

 

 

 

 

 

 

 

 


