
 

 
 
 
 
 
 
 

     การด าเนนิการตามนโยบายการบร ิหารทร  พยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
..................................................................... 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ได้ด า เนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล       
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุและ
แต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และคุณธรรมในองค์กร  

 

1. นโยบายการวางแผนอั ตราก าล ง 
จ ัดท าแผนอ ัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนดแหน ่งการจ ัดอ ัตราก าลัง โครงสร ้า งให ้เหมาะสม                

กั บอ ำนำจหนั ำที่ สำมำรถวำงแผนอั ตรำกำล ง ในกำรบรรจั แตั งต ้งขั ำรำชกำร และกำรใชั อั ตรำกำล  งััััััััััััััััััััั
ของบ ุคลากร เพ ื่อให ้การบร ิหารงาน ขององค ์การบริหารส่วนต าบล เกิดประโยชน ์ต่อประชาชนเกิดผลส ัมฤทธิ์        
ต่อภารกิจตามอ านาจ หน ้าที่ ม ีประส ิทธิภาพม ีความคุ ้มค ่าสามารถลดขั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานและม ีการลดภารก ิจ
และย ุบเล ิกหน ่วยงานที่ ไม่จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้เป็นอย ่างดี 

2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งต ้งบุคลากร 
2.1 การสรรหาบ ุคลากรสายงานผู ้บร ิหาร ให ้เป  นไปตามประกาศคณะกรรมการ 

พน ักงานส ่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่อง หล ักเกณฑ ์และเงื่อนไขเกี่ยวก ับการบร ิหารงานบ ุคคลขององค ์การบร ิหาร 
ส่วนต าบล(แก้ไขเพ ิ่มเตมิฉบับที่ 51) พ.ศ.2561 ลงวันที ่9 มกราคม 2562 

2.1 การสรรหาบ ุคลากรสายงานผู ้ปฏ ิบ ัติ ให ้ด าเนินการการตามแผนการสรรหา                
ให ้ท ันต ่อการเปลี่ยนแปลงหร ือการสูญเส ียก าลังคน เพ ื่อรองร ับภารก ิจและอ านาจหน ้าทีใ่นการบร ิหารจ ัดการและ
ให ้เป  นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

3. นโยบายการพ ฒนาบุคลากร 
จัดท าแผนพ ัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี เพ ื่อให ้พน ักงานส่วนต าบลท ุกคนและทุกต าแหน่งตาม 

แผนอ ัตราก าลังขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลทุ ่งกว ๋าวม ีความร ู้พ้ืนฐานในการปฏ ิบ ัต ิราชการได ้ร ับการพ ัฒนา 
เกี่ยวก ับงานในหน ้าที ่ที ่ร ับผิดชอบม ีความร ู้และเก ิดท ักษะและสมรรถนะเฉพาะของงานในแต ่ละต าแหน่ง ม ีความรู้ 
และเก ิดท ักษะในด ้านการบร ิหาร ม ีค ุณธรรมและจร ิยธรรมในการปฏ ิบ ัต ิงาน และเป  นไปตามมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งทั้งสายงานผู้บริหารและสายงานผ ู้ปฏิบัติ 

4. นโยบายการพ ฒนาคัุณภาพชีวิต 
ม ีว ิธ ีการ ในการก าหนดปัจจัย ให ้มั่นใจว ่าสถาน ที่ท างานม ีสภาพแวดล ้อมที่ปลอดภ ัย                   

และพน ักงานส ่วนต าบลม ีส ่วนร ่วมในการสร ้างสภาพแวดล ้อมการท างานและม ีว ิธ ีการ ในการก าหนดป ัจจ ัย
ส าค ัญ ๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุก ความพ ึงพอใจและแรงใจในการท างาน
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5. นโยบายการประเมินผลการปฏิบ ติงาน 
ให ้เป  นไปตามประกาศประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนต าบลทุ ่งกว ๋าว เรื่อง หล ักเกณฑ ์และวิธีการ 

ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของพน ักงานส ่วนต าบลและพน ักงานจ ้าง องค ์การบร ิหารส ่วนต าบลทุ ่งกว๋าว  ในแต ่ละ 
ครึ่งปีงบประมาณนั้น ๆ  

6. นโยบายส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
ให ้เป  นไปตามประกาศองค ์การบร ิหารส่วนต าบลทุ ่งกว๋าว เรื่อง หล ักเกณฑ ์และเงื่อนไขเกี่ยวก ับ 

จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดอืน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายนวพล จะงาม)  
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 


