
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
----------------------------------------------- 

  โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องได้เล็งเห็นความส า คัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้     
เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริการทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความ 
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)                  
จึงก าหนดนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยดังนี้  

  1. ด้านการสรรหา องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตาม 
คุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้   

  1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่ รองรับต่อภารกิจ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยที่เปลี่ยนแปลง  

  1.2 การรับโอน พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น พนักงาน
จ้าง ต้องประทางเว็บไซต์ อบต.ขุนแม่ลาน้อยและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย  

  1.) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  2.) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอแม่ลาน้อย 

  3.) องค์กรปกส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ / พื้นที่ใกล้เคียง  

  4.) หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย 

  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน  ส่วน           
ต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม  

  2. ด้านการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียม
ความพร้อมของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.               

ขุนแม่ลาน้อยพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย-  
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ตามเส้นทางการ พัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ /แนวทาง
ปฏิบัติแนวทางปฏิบัติ 

   2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  

  2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้
ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง  

  2.3 จัดองค์ความรู้ ในองค์กร (Knowledge Management :  KM)  ได้แก่  ความรู้ ด้ านแผนงาน                      
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และ พัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  

  3. ด้านเก็บรักษาไว้ องค์การบริหารต าบลขุนแม่ลาน้อยต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และ
การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิด 
ความผูกพันต่อหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

   3.1 ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจ าปีทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลาง 
ในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้  
แข็งแรง  

   3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ  

   3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้ เป็นปัจจุบัน  

   3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น พนักงาน
ครู อบต. ดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริการส่วนต าบล ต าบล               
ขุนแม่ลาน้อยและหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

   3.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ต าบล
ขุนแม่ลาน้อยก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และเลื่อน 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงาส่วนต าบล พนักงานครู อบต. หรือ พนักงาน
จ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลขุนแม่ลา
น้อยพิจารณาโดยด่วน  



  4. ด้านการใช้ประโยชน์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อยโดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากร บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  

  4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง  ควบคุม             
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ /มาตรฐาน
คุณธรรม...  

   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล            
ขุนแม่ลาน้อยนารายณ์ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วน           
ต าบลขุนแม่ลาน้อย ทราบ โดยเร็ว  

  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน ต าแหน่ง              
ต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ  พนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน  (ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน) ก าหนด 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

(นายธีรพงษ์  ดีเลิศวุฒิกร)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย  


