ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาแขม
เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม ประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

-------------------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาแขม ไดตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป&น
ป'จจัย สําคัญในการนํา องคกรไปสูความสํา เร็จ และมีคุณคาในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเป&นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงคสอดคลองกั บ เจตนารมณของการบริ ห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี จึ งไดกํ า หนดนโยบายบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ขึ้น
เพื่อใชเป&นกรอบและแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุมคาของการใชทรัพยากร
บุคคล ใหการบริห ารงานทรัพยากรบุ คคลเกิ ดความเป&นธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีคุณธรรมและให
ผูปฏิบัติงานมีความสุขขวัญกําลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงกําหนดนโยบาย
ดานตางๆ ดังนี้
1. ด-านการวางแผนกําลังคน
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม วางแผนอัตรากําลังคน โดยคํานึงถึงภารกิจ หนาที่ความ
รับ ผิ ด ชอบ สนั บสนุ น และสงเสริ มใหมี โ ครงสราง ระบบงาน การจั ด กรอบอั ต รากํ า ลั ง และการบริ ห าร
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการ
กําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของพนักงานที่องคกรคาดหวัง
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป1 เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
รองรับตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลนาแขมที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
1.3 จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเป&นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ทั้งดานการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน
1.4 จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดีคนเกงขององคกร
/2.ดานการสรรหา...

-22. ด-านการสรรหา
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดี
คนเกงเพื่อปฏิบัติ งานตามภารกิจของหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 การดําเนินการสรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยกสนมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา
60 วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
2.2 การรับโอนพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป&นพนักงานจาง ตองประกาศทางเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลนาแขม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานอื่น ประกอบดวย 1) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเลย 2) องคการบริหารสวน
ตําบลในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง 3) เทศบาลในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดใกลเคียง
2.3 แตงตั้งคณะกรรมการในสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดเลย และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของในการสรรหาทรัพยากรบุคคล
3. ด-านการพัฒนาบุคลากร
องคการบริห ารสวนตํ าบลนาแขมสงเสริ มใหมีการพั ฒนาอยางทั่ว ถึ ง และตอเนื่ อง และ
สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน ยุทธศาสตรองคกร และสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหการ
ขั บ เคลื่ อนการดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ขององคกรเป& น ไปอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และประสบผลสํ า เร็ จ ตาม
เปIาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป1 เพื่อเป&นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนง
3.2 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและตําแหนงงาน ใหเป&นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
3.3 พั ฒ นางานดานการจั ด การความรู เพื่ อ สรางวั ฒ นธรรมการเรี ย นรู การถายทอด
เทคโนโลยี การถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง
3.4 จัดองคความรูในองคกร (Knowledge : KM.) ไดแก ความรูดานแผนงาน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใชเป&นเครื่องมือในการบริหารงานและ
พัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง โดยเผยแพรความรูแกบุคลากรในสังกัดเป&นประจํา
3.5 จัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองคกร
4. ด-านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สงเสริมสนับ สนุ นใหมีการนํ าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช เพื่อใหไดขอมู ล ที่ถูกตอง
รวดเร็ว ทันสมัยและเป&นป'จจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงาน ลดปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อ
วางแผนและตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดานบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ และเป&นองคกร
แหงการเรียนรู
/แนวทางปฏิบัติ...

-3แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 พั ฒ นาระบบฐานขอมู ล บุ ค ลากร รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ฐานขอมู ล บุ ค ลากรในระบบ
สารสนเทศศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติใหเป&นป'จจุบัน
4.2 เสริ มสรางความรู เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศดานการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลใหกั บ
ผูปฏิบั ติงานเพื่อรองรับ การใชงาน และเพิ่มขีด ความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรั บ การพั ฒนาระบบใน
อนาคต
4.3 จัดใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่องในทุกระดับ โดยจัดองคความรูในองคกร (Knowledge
: KM.) เผยแพรในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม เพื่อลดปริมาณเอกสารและเพื่อใหบุคลากร
สามารถเขาถึงไดโดยงาย
5. ด-านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน เพื่อ
รักษาคนดี คนเกง และทําคุณประโยชนไวกับองคกร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 จั ด กิ จ กรรมยกยอง ชมเชยบุ คลากร เชน การคั ด เลื อกพนั กงานสวนตํ า บลดี เ ดน
พนักงานครู อบต.ดีเดน ลูกจางประจําดีเดน เพื่อเป&นการเสริมสรางความรัก ความผูกพัน ระหวางบุคลากร
กั บ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขม และหากมี บุ คลากรที่ ป ระพฤติ ดี ส มควรแกการเป& น แบบอยาง ให
ผูบังคับบัญชารายงานใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขมรับทราบ เพื่อพิจารณาเป&นกรณีพิเศษ
5.2 กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาบุคลากรสัมพันธเป&นประจําทุกป1 เพื่อใหกีฬา
เป&นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธและความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงาน รวมทั้งเป&นการเสริมสราง
สุขภาพใหแข็งแรง
5.3 ปรับ ปรุงสภาพแวดลอม จั ดสถานที่ ทํา งานใหปลอดภั ยตามหลั กอาชีว อนามั ยและ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความเหมาะสมเป&นไปตามกฎหมายกําหนด
5.4 จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สรางความสั ม พั น ธอั น ดี ร ะหวางผู บริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
5.5 ใหสิ่งจูงใจ ปรับปรุงระบบสวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่นเป&นกรณีพิเศษ
5.6 สรางชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกร
5.7 สงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
6. ด-านความก-าวหน-าในสายอาชีพ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม ตองจัดวางเสนทางความกาวหนาในสายงาน ปรับปรุง
ระบบฐานขอมู ล บุ ค คล การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานสวนตํ า บล พนั ก งานครู อบต.
ลูกจางประจํา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ที่มีประสิทธิภาพ และยกยองชมเชย
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอหนวยงาน
/แนวทางปฏิบัติ

-4แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ปรับ ปรุงฐานขอมู ล บุคลากรในระบบสารสนเทศศู นยบริการขอมูล บุ คลากรทองถิ่ น
แหงชาติใหเป&นป'จจุบัน เพื่อใหตรวจสอบเสนทางความกาวหนาในสายงาน
6.2 จัดทําและแจงเวียนเสนทางความกาวหนาในสายงานใหพนักงานสวนตําบลในหนวยงาน
ไดรับทราบ
6.3 ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต.
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง ใหเป&นไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
พนั กงานสวนตํ า บลจั งหวั ด เลย และองคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขมกํ า หนด พรอมทั้ งใหการเลื่ อนขั้ น
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานจาง เป&นไปตามชวงเวลาที่กําหนด หากมีพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจางประจํา
หรือพนักงานจาง รองเรียน รองขอความเป&นธรรม ใหรวบรวมและรีบนําเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาแขม
7. ด-านการปฏิบัติราชการขององคกร
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม โดยทุกสวนราชการตองรวมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางเป& นระบบ แจงใหบุคลากรเขาถึ งชองทางการรับ ทราบขอมูล ดานการบริห ารทรัพยากรบุ คคล
รวมทั้งควบคุมกํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
7.1 ใหผู บังคับ บั ญชามอบหมายงานใหผูใตบั งคั บบั ญ ชาอยางเป& นธรรม ไมเลื อกปฏิ บั ติ
รวมทั้งควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม และมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาแขม หาก
ผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดหรือทุจริตใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขมทราบโดยเร็ว
7.2 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นใน
ตํ า แหนงตางๆ จะยึ ด ถื อ ความรู ความสามารถ และประโยชนสู ง สุ ด และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเลย
(ก.อบต.จังหวัดเลย) กําหนด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ).................................................
(นายสุทธิพร ศรีอรรคจันทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม

