ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
*************************
ตามคาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่ว นตาบลนาแส่ ง ในวันประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยแรก เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้กาหนดแนวนโยบายโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนตาบลนาแส่ง มีจานวนทั้งสิ้น 6 ด้าน โดยมีด้านที่ให้ความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้แก่ด้านที่ 6 นโยบายด้านการพัฒนาการ และ
การบริหาร ดังนี้
6.1 ดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง
โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์ กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาแส่ง ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสานึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทางาน
แบบบูรณาการ และสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมภิบาล
6.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้
ปฏิบัติงาน
6.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกาลังใจ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
6.5 พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
6.6 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ให้ประชาชนทราบ
เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน”
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง จึงถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญ และมี
คุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร จึงได้กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น
สาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินการให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล เกิดความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกาลังใจดื พึงพอใจในการปฏิบัติงานและมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อสนองนโยบายด้านที่ 6 ดังนี้

-21. ด้านการสรรหา องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ดาเนินการวางแผนกาลังคน สรรหา
คนตามคุณลักษณะมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติตามภารกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี และทบทวนปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อ
รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และ
พนั กงานจ้ างให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลง หรือ ทดแทนอัต ราก าลั ง ที่ล าออก หรื อโอนย้ าย โดยมุ่ ง เน้ นให้ มี
อัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรากาลังทั้งหมด
1.3 การรับสมัครคัดเลื อกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
โดยการเผยแพร่การประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพัน ธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดาเนินงานสรรหา
และเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่ อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็น
ธรรม เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่ง
2. ด้านการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงาน
จ้าง ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายใน
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตาม
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้อง
ตามความจาเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ตาแหน่ง
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้าน ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Learning
เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.4 ดาเนินการประเมินพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

-32.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร
ทุกส่วนราชการ
3. ด้านการธารง รักษาไว้ และจูงใจ องค์การบรนิหารส่วนตาบลนาแส่ง ต้องมีการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้า
ในสายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บาเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
สภาพแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยในการทางาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร
และการยกย่อง ชมเชย ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ แ นวทาง เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายงาน
ตาแหน่งให้บุคลากรทราบ
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิ บัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
3.5 ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบของการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปี
เพื่อยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้า นสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
4. ด้านการใช้ประโยชน์ ทุกกอง/ส่วนราชการขององค์การบนริหารส่วนตาบลนาแส่ง ต้อง
ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงทุกช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบี ยบกาหนด เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หากมีการกระทาผิดให้ดาเนินการตามระเบียบ
4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
ให้ยึดหลักความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ให้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดลาปาง ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาแส่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-4จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

( นายประดิษฐ ปงหาญ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

