
 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลนาสี 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

********************************************************************* 

 เพ่ือให
เป�นไปตามพระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว�าด
วย
หลักเกณฑ0และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป9 (พ.ศ.2561. – 2580) รวมท้ังสอดคล
องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินการงานของหน�วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น 

 องค0การบริหารส�วนตําบลนาสี ได
กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช
เป�นแนวทางในการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค0การบริหารส�วนตําบลนาสี แต�ละด
าน ดังนี้ 

 1. ด#านการสรรหา 
 สํานักปลัด องค0การบริหารส�วนตําบลนาสี ดําเนินการวางแผนอัตรากําลังคน สรรหาตามคุณลักษณะ
มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง และเลือกสรรบุคคลท่ีเป�นคนดีคนเก�ง เพ่ือปฏิบัติงานตามองค0การบริหารส�วนตําบลนาสี 
ดังนี้ 
  1.1  จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป9 เพ่ือใช
ในการกําหนดโครงสร
างและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับ
ภารกิจขององค0การบริหารส�วนตําบลนาสี 
  1.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาข
าราชการ และพนักงานจ
าง ให
ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือโอนย
าย โดยมุ�งเน
นให
มีอัตรากําลังว�างไม�กินร
อยละ 10 ของอัตรากําลังท้ังหมด 
  1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข
ารับราชการ หรือประกาศ รับโอนย
าย 
พนักงานส�วนท
องถ่ิน มาดํารงตําแหน�งท่ีว�างโดยการเผยแพร� ประกาศผ�านบอร0ดประชาสัมพันธ0 และเว็บไซต0ของ
หน�วยงาน พร
อมท้ังประชาสัมพันธ0ไปยังหน�วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู
และเข
าถึงกลุ�ม อย�างมีประสิทธิภาพ 
  1.4  แต�งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให
การดําเนินงานสรรหา และเลือกสรรผู

ท่ีมีความรู
 ความสามารถ และเป�นคนดี สอดคล
องตามภารกิจของหน�วยงาน 
  1.5  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหน�งท่ีสูงข้ึน ต
องปฏิบัติโดยธรรม เสมอภาคและ
ยุติธรรม เพ่ือให
ได
บุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน�ง  

 2.ด#านการพัฒนา 
 สํานักปลัด องค0การบริหารส�วนตําบลนาสี ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือความรู
ทักษะ และสมรรถนะ
แต�ละตําแหน�ง ของพนักงานส�วนตําบล ให
มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง โดยใช

เครื่องมือท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได
อย�างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป\าประสงค0นโยบายขององค0กร              
และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
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  2.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป9 และดําเนินการตามแผนฯ ให
สอดคล
องตาม ความจําเป�น 
และความต
องการในการพัฒนาบุคลากรในหน�วยงาน 
  2.2  กําหนดเส
นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป�นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต�ละตําแหน�ง 
  2.3  สร
างบทเรียนความรู
เฉพาะด
านตามสายงานให
อยู�ในระบบงานE-learning เพ่ือให
บุคลากรใช

เป�นแหล�งเรียนรู
ได
ตลอดเวลา 
  2.4  ดําเนินการประเมินข
าราชการส�วนท
องถ่ินตามเกณฑ0มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง ในความรู
 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  2.5  ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลต�อการพัฒนาบุคลากร ท่ีมีผลต�อการ
พัฒนาทุกส�วนราชการ 

 3. ด#านการธํารง รักษาไว# และแรงจูงใจ 
 สานักปลัด องค0การบริหารส�วนตําบลนาสี ต
องมีการวางแผนกลยุทธ0ด
านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานก
าวหน
าในสายงานเช�นแผนความการประเมินผล การปฏิบัติราชการ บําเหน็จ
ความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข
อมูลบุคลากร สภาพแวดล
อมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน 
การมีส�วนร�วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค0กร และการยกย�อง ชมเชย เจ
าหน
าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด�น หรือสร
าง
คุณประโยชน0ท่ีดีต
อองค0กร และสาธารณชน เพ่ือเป�นการสร
างแรงจูงใจให
 บุคลากรเกิดความผูกพันต�อองค0กร ตาม
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  3.1  ประชาสัมพันธ0และเผยแพร�เส
นทางความก
าวหน
าในสายงาน ตําแหน�ง ให
บุคลากรทราบ 
  3.2  ดําเนินการบันทึก แก
ไข ปรับปรุง ข
อมูลบุคลากรในระบบศูนย0ข
อมูลบุคลากรท
องถ่ินแห�งชาติ
ให
ถูกต
อง ครบถ
วน และเป�นปbจจุบัน 
  3.3  จัดให
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเป�นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได
 
  3.4  จัดให
มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน
าท่ีราชการอย�าง เป�นธรรม             
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได
 
  3.5  ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน
าท่ีราชการประจําป9 เพ่ือยกย�องชมเชย            
แก�บุคลากรดีเด�น ด
านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน0ต�อสาธารณชน 
  3.6  จัดให
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก�บุคลากร ในด
านสภาพแวดล
อมการ ทํางานด
านความ
ปลอดภัยในการทํางาน ด
านการมีส�วนร�วมในการทํางาน 

 4.ด#านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข#าราชการ 
  4.1  แจ
งให
บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข
าราชการส�วนท
องถ่ิน และข
อบังคับ
องค0การบริหารส�วนตําบลนาสี ว�าด
วยจรรยาบรรณข
อราชการส�วนท
องถ่ิน 
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  4.2  ให
ผู
บังคับบัญชา มอบหมายงานแก�ผู
ใต
บังคับบัญชา อย�างธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผู
ใต
บังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ0 แนวทาง ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข
อง 
  4.3  ส�งเสริมให
บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร
างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป\องกันการทุจริต ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563  

   ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป�นต
นไป 

    ประกาศ  ณ วันท่ี  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

 

 

       (นายวิเชียร  พูดเพราะ) 
          นายกองค0การบริหารส�วนตําบลนาสี 


