ประกาศองคบริหารสวนตําบลนาแขม
เรื่อง นโยบาย กลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
------------------------------------------องคการบริหารสวนตําบลนาแขม เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมท#องถิ่นให#มี
ความเข#มแข็งในทุกด#าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนได#อยางแท#จริง ซึ่งเปนภารกิจที่มี
ความหลากหลายและครอบคลุมการดําเนินการในหลายด#าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนมิติอีก
หนึ่ งที่ จ ะขาดการพั ฒ นาไมได# และถื อ เปนกลไกสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ยุ ทธศาสตรและพั น ธกิ จ ให# ป ระสบ
ความสําเร็จ และถือเปนป7จจัยสําคัญที่ทําให#ภารกิจขององคกรปกครองสวนท#องถิ่นสําเร็จลุลวงไปด#วยดี ตาม
วัตถุประสงคที่วางเอาไว#
ดังนั้น เพื่อให#การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม เปนไปด#วยความ
เรียบร#อย ประกอบกับการบริหารบุคลขององคบริหารหารสวนตําบลนาแขม มีการทํางานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท#าย แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ ห ารงานบุคคลสวนท# องถิ่ น พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศนโยบายการบริห ารงานด# านทรั พยากรบุ คคล ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม ดังรายละเอียดแนบท#ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให#ทราบโดยทั่วกัน
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( นายธนชิต สุพรหมอินทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม

นโยบายและกุลยุทธด%านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด%านการบริหาร
๑. กระจายอํานาจไปสูผู#บริหารระดับหัวหน#างาน ซึ่งเปนผู#บังคับบัญชาในระดับต#น
๒. มีการกําหนดแผลกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานให#เปนไปตามแผนงาน และ
ทิศทางที่วางไว#
๓. มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปEตามภาระหน#าที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว#
๔. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพด#วยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกต#อง และมีประสิทธิภาพ
ให#มีความคุ#มคาและเกิดประโยชนสูงสุด
๕. มีการติดตามและประเมินผลในรูปของคณะกรรมการเพื่อรับทราบป7ญหา/อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก#ไขอยางตอเนื่อง
2. นโยบายด%านอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
๑. การบริหารกําลังคนให#สอดคล#องกับความจําเปนตามพันธกิจ
๒. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช#กําลังคน
๓. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ#มคาของกําลังคน
๔. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด#านการบริหารกําลังคน
3. นโยบายด%านการสร%างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู%
๑. สร# า งความรู# และความเข#าใจให#กับบุ คคลเกี่ ยวกั บกระบวนและคุ ณคาของการจั ดการ
ความรู#
๒. สงเสริมและสนั บสนุ นวัฒนธรรมขององคกรที่เ อื้อตอการแบงป7 นและถายทอดความรู#
ระหวางบุคลากรอยางตอเนื่อง
๓. สงเสริมให#มีการพัฒนาระบบจัดการความรู# เพื่อให#บุคลากรสามารถเข#าถึงองคความรู#
ตางๆ ขององคกรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ได#อยางมีประสิทธิภาพ
๔. นโยบายด%านภาระงาน
๑. มีการกําหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอยางชัดเจน
๒. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุกคน
๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทําความเข#าใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ําเสมอโดยทุกงาน
จะต#องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงาน การแก#ป7ญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงานประจําเดือน
๕. นโยบายด%านระบบสารสนเทศ
๑. ให#ทุกงานในกองใช#ข#อมูลเพื่อวิเคราะหงานจากแหลงข#อมูลเดียวกัน
๒. ให#ทุกงานจัดทําฐานข#อมูลด#วยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง
ในการเชื่อมโยงข#อมูลเพื่อใช#รวมกัน
๓. ให#มีการปรับปรุงฐานข#อมูลที่รับผิดชอบให#เปนป7จจุบันอยางสม่ําเสมอ
๖. นโยบายการมีสวนรวมในการบริหาร
๑. มีการประชุมหัวหน#างานกับผู#อํานวยการกองเพื่อเปนรายงานผลติดตาม และรวมแก#ไข
ป7ญหาอุปสรรค ตลอดจนรวมให#ข#อเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจํา
๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให#บุคลากรมีสวนรวมมนการพัฒนาและปรับปรุงปฏิบัติงาน
รวมกัน

-2๓. สนับสนุนและสงเสริมให#บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม
๔. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใช#ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๕. สงเสริมและสนับสนุนการสร#างและใช#องคความรู#ในกระบวนทํางาน เพื่อบุคลากรพัฒนา
ทั กษะความชํ า นาญในการปฏิ บั ติ งานให# บ รรลุ ผ ลตามพั น ธกิ จ ขององคกรให# เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
๗. นโยบายด%านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขีดความสามารถในการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องด#วยการสงบุคลากรเข#าอบรมในหลัดสูตรตางๆ ที่สอดคล#องกับแผนพัฒนาบุคลากร
๒. สนับสนุนให#บุคลากรได#รับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด#านทักษะวิชาการและการรอบรู#และนํา
ผลมาเปนแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให#มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
๘. นโยบายด%านการเงินและงบประมาณ
๑. มีการจัดทําแผนการใช#จายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได# ให#เปนไป
ตามวัตถุประสงคและสอดคล#องกับภารกิจของกอง และให#เปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปE
๒. มี ก ารจั ด ทํ า สรุ ป รายงานใช# จ ายงบประมาณทั้ ง งบประมาณแผนดิ น และเงิ น รายได#
ประจําเดือนแจ#งให#บุคลากรได#ทราบทุกทาน
๓. มีการนํ าเทคโนโลยี มาใช#ในการบริห ารจัดการเพื่อให#การดํา เนิน งานเปนไประบบการ
บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช#
๔. มีการมอบหมายให#บุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด#วยความโปรงใส
๙. นโยบายด%านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑. สนับสนุนและสงเสริมให#บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมด#านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของท#องถิ่น
๒. จั ด ทํ า แผนกิ จ กรรม/โครงการที่ เ ปนประโยชนสอดคล# องกั บ แผนงานด# า นทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
๓. สงเสริ มบุคลากรตระหนั กในกิ จกรรมด# า นการทํ า นุ บํา รุ งศิล ปวัฒ นธรรมที่นํ าไปสู การ
สร#างสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟKLนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

