
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู ่
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

************************** 
          เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tansparency Assessment: ITA) 
  ข้าพเจ้า นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ดังนี้ 
  1. ด้านการสรรหา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
     1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 
     1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลังทั้งหมด 
     1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่ โดยการ
ประกาศ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซด์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการ
รับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
     1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
  2. ด้านการพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
แต่ละต าแหน่ง ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง 
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
     2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 3 ปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
     2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
     2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านสายงานให้อยู่ในระบบ E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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     2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
     2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผล การปฏิบัติราชการบ าเหน็จความดี
ความชอบ การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อ
องค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กรตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
     3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้พนักงานทุกคน
ทุกต าแหน่งทราบ 
     3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
     3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ้
     3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 
     3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่องชมเชยแก่
พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
     3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานในด้านคุณภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ มีก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและประพฤติตัวของพนักงานในองค์กร ยึดถือน ามาใช้
ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
     4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น และข้อบั งคับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
     4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     4.3 ส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
     ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
     ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)   

 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566 
 

 
 

 (นายพิมะ  แสงมณี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ 


