
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้
เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ดังนี้  
  ๑. ด้านการสรรหา  
    องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนี้  
  ๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   ๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด  
  ๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการ
เผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน  
  ๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง  
  ๒. ด้านการพัฒนา  
   องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู อบต. เพ่ือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์กร พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือสามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  



-๒- 
  ๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
  ๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการส่งเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน
ของแต่ละต าแหน่ง  
 ๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง งานช่าง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
 ๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ต้องจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงาน ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
  ๓.๑ ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ประจ าปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการ
เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
  ๓.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
  ๓.๓ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
 ๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  อย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้  
  ๓.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
  ๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  
  ๓.๗ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนายาง
กลักก าหนด พร้อมให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีข้อร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักพิจารณาโดยด่วน 
  ๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๔.๑ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม 
ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก ประจ าปี ๒๕๖๓ และข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของ 
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พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๓ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดหรือทุจริตให้รายงานให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลักทราบโดยเร็ว 
 ๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) 
ก าหนด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

(นายนต์  พันธุ์ชมภู) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนายางกลัก 


