
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 
เรื่อง  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

--------------------------------- 

 เพ่ือให้เป็นปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจ
ตามแผนการปฎิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) รวมทั้งสอดคล้องกบการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:ITA นั้น 

 ข้าพเจ้า นายเสนอ  ไชยสงคราม ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคม
ค าสร้อย ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางนการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย แต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ด าเนินการวางแผนก าลังคน  

สรรหาคนตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในก าหนดโครงสร้างและกรอบ 
อัตราก าลังทีร่องรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2  จัดท าและด าเนินารตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้างให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่าง
ไม่กินร้อยละ 10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ 
ประการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรบสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผนแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์
ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมกรในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงาน 
สรรหาและเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ตองปฏิบัติโดย 
ความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

2. ด้านการพัฒนา 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ด าเนินการวางแผนพัฒนา 

บุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มี
ผลการปฏิบัติงานท่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือทีหลากหลาย
ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และ
ระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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   2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯให้
สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงาน 
   2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
   2.3 สร้างบทเรีรยนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-
learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  
   2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ต าแหน่ง ให้ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
   2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผน
ความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนา องค์กร และการยกย่อง ชมเชยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ
สร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความ
ผูกพันตอองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
   3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ขอ้มูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
   3.4 จัดให้มีการพจาณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการ อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
   3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบั ติหน้าที่ราชการ
ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคคลดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
   3.6 จัด ให้มี การ พัฒนาคุณภาพชี วิ ตที่ ดี  แก่บุ คลากร ในด้ าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยนการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
   4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ว่ายด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
   4.2 ให้ผุ้บังคับบัญชา มอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่
เลือก ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 
วินัยคุณธรรมจิรยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดังนี้ 
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   ทั้งนี้ ให้ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย ด าเนิน
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี้ 
   ครั้งที 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
   ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 

   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

  ประกาศ   ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                
   
     (นายเสนอ  ไชยสงคราม) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย 

 
 


