
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

..................................................................... 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             
(พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

                     องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ            
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 
  1. ด้านสรรหา (Recruitment) องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ด าเนินการวางแผน
ก าลังคน สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ระเบียบก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                    1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
  1.2 การสรรหาข้าราชการต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่าง โดยมีวิธีการ ย้าย 
การโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดบึงกาฬก าหนด 
                     1.3 การสรรหาและเลือกสรรหาพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาส
และ ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด 
                    1.4 การด าเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ด าเนินการตามระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ
ก าหนด 
                     2. ด้านการพัฒนา (Development) องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ด าเนินการวาง
แผนพัฒนาบุคคลากรเตรียมความพร้อมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ทักษะ สมรรถนะด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานให้มีปะสิทธิภาพประสิทธิผลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                     2.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคคลากรในหน่วยงาน 
                     2.2 จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรใน แต่ละ
ต าแหน่ง 
                         …/2.3 น าระบบ 
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                        2.3 น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
                        2.4 จัดสง่บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 
                         2.5 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬก าหนด ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ 
                               ครัง้ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ปีถัดไป 
                               ครัง้ที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีเดียวกัน 
                         2.6 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนา
สะแบงพร้อมการวิเคราะห์ผล และจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละปี 
                         2.7 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการสนับสนุนให้ทุนการศึกษา การ
เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่ง หรือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 
                     3 ด้านการรักษาไว้ (Retention) องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ด าเนินการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาบุคลากร ให้เส้นทางความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานยกย่อง ชมเชย สร้างความผูกพันในในองค์กร ให้ความส าคัญทรัพยากรบุคคลทุกคน โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
  3.1 ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่นของหน่วยงาน ผู้มีคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ผู้มีความประพฤติดีเด่น และผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง  
  3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ  แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ 
                     3.3 ด าเนินการให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามท่ีระเบียบก าหนด 
                     3.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ทุกคนพร้อมทั้งการให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลู กจ้างประจ าการเลื่อน
ค าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรมปราศจากการกลั่นแกล้ง หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมีข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็นธรรมให้รับด าเนินการด้วยความยุติธรรม  
                     4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization) ทุกกอง/ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาสะแบงต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงทุกช่องทาง
การรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  4.1 ให้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุมก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบก าหนด เป็นไปตามหลัก คุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการกระท าผิดให้ด าเนินการตามระเบียบวินัย หลักเกณฑ์ 
                     4.2 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึดหลักความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้ ให้งานบริหารงาน           
บุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง รายงานผลการด าเนินการ ตามนโยบาย การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
                                                                                                         …/4.3 การพิจารณา 
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  4.3 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึดหลักความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบึงกาฬ 
                      
                     ทั้งนี้ ให้งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง รายงานผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
   
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                              ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
 
                                                                             
 
 
 
                                                                          (นายวิสูจน์  ลานรอบ) 
                                             ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                          
                                                     ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


