
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
................................................................. 

ตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคลากรขององค์กรถือเป็น
ทรัพยากรสำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กร  บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้สร้างสรรค์ด้านต่างๆและเป็นหลักสำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กรและนโยบายรวมถึงการให้บริการให้แก่ประชาชน  การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้กับ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี  ดังนั้น
เพื ่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี ๋ยน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ดังนี้ 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง 

1.1 ทบทวนและจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รอง รับต่อ
ภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 

1.2 การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจ 
1.3 การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน 
1.4 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
1.5 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วนร่วม 
1.6 ความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
 

2.ด้านการสรรหาคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนา

บุคลากร ให้เส้นทางความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย สร้างความผูกพันในองค์กร ให้
ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
2.2 มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีงบประมาณ ปีละ 2 คน 
2.3 จัดทำประกาศยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 
2.4 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ 
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2.5 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน  
พร้อมทั้งการให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนค่ าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากการกลั่นแกล้ง  
หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมีพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ร้องเรียนหรือร้อง
ขอความเป็นธรรมให้รีบดำเนินการด้วยความยุติธรรม 

 
3. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ดำเนินการวางแผนกำลังคนสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ระเบียบกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 การสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่างโดยวิธีการ ย้าย การโอน  
การคัดเลือก ให้ดำเนินการตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านกำหนด 

3.2 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางกรบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้เป็นไปตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน 

3.3 การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและดำเนินการ
ตามระเบียบและประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านกำหนด 

3.4 การสรรหาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดย
มุง่เน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด 

3.5 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น
มาดำรงคตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่โดยการประกาศผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค และยุติธรรม 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 
 
4.ด้านการพัฒนาบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนตำบล
หรือพนักงานจ้าง พัฒนาความรู ้ ทักษะ สมรรถนะด้านต่างๆ เพื ่อให้เป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการ 
ในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน 

3.2 จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลกร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง 
3.๓ นำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
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3.๔ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ 

3.๕ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านกำหนด 

3.6 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 
 
5.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินฯ 

5.2 ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา 
5.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 

 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัยของบุคคลในหน่วยงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงการควบคุม กำกับ 
ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

6.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึง ควบคุม กำกับ 
ติดตามและดูแลใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึดหลักความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ 
ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน 

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
6.4 จัดทำกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
6.5 ประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 

 
7. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

7.1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วย
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 

7.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
7.3 มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 

 
8. ด้านสวัสดิการ/พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี คน เก่งไว้กับ
องค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร  
ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนินการกิจกรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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8.1 สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่นเครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟ อยู่ใน
สภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน   

8.2 ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
8.3 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
8.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
8.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายหลังเลิกงาน 
8.6 จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
8.7 จัดกิจกรรมภายในเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี 
8.8 จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส.เพ่ือความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่    7   มกราคม พ.ศ. 2565 

 

(นายโชติ  ข่มแก้ว) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน 
 

 
 
 


