
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

เรื่อง    นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
................................................................ 

การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ กระบวนการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การ
พัฒนา การวางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
การลงโทษ และการให้พ้นจากต าแหน่งเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
โดยเป็นระบบที่ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนกําลังคน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  วางแผนอัตราก าลังคน โดยค านึงถึงภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ที่รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

1.3  จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางด้านการสรรหา การเลื่อนขัน้และปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลัก
สมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบงนการที่ได้
มาตรฐานยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามประกาศก าหนด หลักเกณฑ์ที่คระกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือมาปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานจ้างที่
ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

2.2 การรับสมัครเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น 
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  2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสรรหาทรัพยากรบุคคล  

๓. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาบุคคลสายงาน
ผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการบรรจุ แต่งตั้ง การรับโอน การย้าย การคัดเลือก โดย
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่คระกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา ก าหนด  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 - ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี   

๔. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 4.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง 

4.2 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงาน ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

4.3 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

4.4 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge : KM) 

  ๕. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาโดยน าระบบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ (Corporacy Competency) โดยการน าระบบการ
บริหารผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและผู้บริหาร เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 5.1 จัดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทต าแหน่งและระดับ  

5.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่กฎระเบียบราชการก าหนด 
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๖. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วนงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 6.1 จัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรักษาระเบียบวินัย 

6.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งควบคุม
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริธรรมในการท างาน  

 

๗. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล เพ่ือใช้ตรวจสอบเสนทางความก้าวหน้าในสายงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 7.1 จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 7.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน  

 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม เสริมสร้างความม่ันคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี 
และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร  

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 8.1 ปรับสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมาก าหนด 

 8.2 สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร  

 8.3 ส่งเสรมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  

 8.4 ให้สิ่งจูงใจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

 8.5 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

           

     

 

 

           
 

 (นายมนูญ  ลีสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 

 
 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโนนตูม 
เรื่อง  มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล 

และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
...................................................... 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม มีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ  รัดกุม  ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนทางราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  และมาตรา ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานทางราชการเกิดผลสัมฤทธิ์  
และส่งเสริมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ให้มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม ขอประกาศมาตรการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้ 

1. มาตรการให้รางวัล 

กรณพีนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  มี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และไม่เป็นผู้ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย  หรือความผิดที่ท าให้
เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นในแต่ละรอบปี  ดังนี้ 

๑.๑  พนักงานส่วนต าบล  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบปี 
จ านวน ๑.๕ ขั้น  หรือ ๒.๐ ขั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม 

๑.๒  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน
ในแต่ละรอบปีในอัตราร้อยละ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒       

๑.๓  พนักงานจ้าง  จะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละรอบปี  ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที๖่)  ลงวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙     

 

2. มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดวินัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม  จะด าเนินการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยด้วยความ

บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2558 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  25๖5 
                   
 

 (นายมนูญ  ลีสม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตูม 



 
 
 
 
 
 
 

 


