
 

 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลภแูลนคา 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

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

   

ตามทีพ่ระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ.๒๕๓๔ และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
มาตรา 54 ก าหนดใหม้ผูีว่้าราชการจงัหวดัเป็นหวัหน้าบงัคบับญัชา บรรดาขา้ราชการฝ่ายบรหิาร      ซึ่ง
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นราชการส่วนภูมภิาคในเขตจงัหวดั และพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 มาตรา 57 (11) บญัญัติให้การบรรจุแต่งตัง้ตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ด ารง
ต าแหน่งตาม (9) และ 10 ในราชการบริหารส่วนภูมภิาคให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั ผู้บังคบับญัชาเป็นผูม้ี
อ านาจสัง่บรรจุ และแต่งตัง้ 

เพื่อใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา อ าเภอบา้นเข
วา้ จงัหวดัชยัภูม ิเป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏบิตั ิมคีวามเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคาจงึประกาศนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

1. การสรรหา (Recruit mend)  
                ให้งานบริหารงานบุคลากรของส่วนราชการ วางแผนก าลังคน โดยจัดท าเป็น

แผนพฒันาบุคลากร ระยะ 3 ปี และระยะ 1 ปี ส าหรบัใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงั โดย
ยดึหลกัการสรรหา คนดคีนเก่งเขา้สู่ระบบราชการ ทัง้นี้ในการสรรหาบุคคลทัง้ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง
ต้องด าเนินการตามระเบยีบหนังสอืสัง่การ แนวทางปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  

แนวทางปฏบิตัดิงันี้  
  1.1 จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอตัราก าลงัที่

รองรบัต่อภารกจิ อบต.ภูแลนคาทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
           1.2 ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างให้ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลงหรอืสูญเสยีก าลงัคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายใน 60 วนั นับแต่วนัทีต่ าแหน่งว่าง  
          1.3 การรบัโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และรบัสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น

พนักงานจา้ง ต้องประกาศทางเวป็ไซต์ ต้องแจง้ประชาสมัพนัธ์ไปยงัหน่วยงานอื่น ประกอบดว้ย          ๑.) 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบ้านเขว้า ๒.) องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลในเขต
อ าเภอบา้นเขวา้ ๓.)หมู่บา้นในต าบลภูแลนคา  

 1.4 แต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจงัหวดัชยัภูม ิเรื่องหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัพนักงานจา้ง และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

 ๒. ดา้นการพฒันา 



  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลคา ด าเนินการวางแผนพฒันาบุคลากร เตรียมความ
พร้อมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู เพื่อเป็นข้าราชการผู้มผีลสมัฤทธิสู์งของ อบต.ภูแลนคา 
พฒันาความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมอืที่หลากหลายตาม
เสน้ทางการพฒันาบุคลากร เพื่อใหส้ามารถรองรบัภารกจิของหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 แนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 2.1 จดัท าแผนพฒันาบุคลากร 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาของบุคลากรในแต่ละ

ต าแหน่ง 
 2.2 ด าเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี โดยการจดัส่งข้าราชการเข้ารับการ

ฝึกอบรมตามสายงานแต่ละต าแหน่ง 
 2.3 จดัการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน

แผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บรหิารงานและพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็  

 3. ดา้นเกบ็รกัษาไว ้
  องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา ต้องวางแผนจดัท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

งานปรบัปรุงระบบฐานขอ้มูลบุคคล การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของพนักงานจ้างที่มปีระสทิธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกดิความผูกพนัต่อหน่วยงาน  

 แนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 3.1 ก าหนดให้จดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ประจ าปี เช่นกิจกรรมแลกของขวญัวนัปี

ใหม่ กจิกรรมวนัสงกรานต์ เป็นต้น 
 3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน

รบัทราบ  
 3.3 ปรบัปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิน่

แห่งชาต ิ(LHR) ใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 3.4 จดักจิกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคดัเลอืกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 

เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความรกั ความผูกพนัระหว่างบุคลากรกบัองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา และ
หากมบีุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บงัคบับญัชารายงานให้นายกอบต.       ภู
แลนคา รบัทราบเพื่อพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ  

 3.5 ควบคุมให้การประเมนิผลการปฏิบตัิราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่งคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลภูแลนคาก าหนด พรอ้มทัง้ใหก้ารเลื่อนขัน้เงนิเดอืนของพนักงานส่วนต าบล เลื่อนเงนิเดอืนพนักงาน
ครู และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาทีก่ าหนด หากมพีนักงานส่วนต าบล พนักงาน
ครู หรอืพนักงานจา้งรอ้งเรยีน ต้องขอความเป็นธรรมใหร้วบรวมและรบีน าเสนอนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลภูแลนคาพจิารณาโดยด่วน 



 4. ดา้นการใชป้ระโยชน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมอืกนัในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ควบคุม กบักบั ดูแลใหป้ฏบิตัริาชการอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 แนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
 4.1 ใหผู้บ้งัคบับญัชามอบหมายงานแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏิบตัิ

รวมทัง้ควบคุม กบักบั ดูแลผูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัติามระเบยีบวนิัย ประมวลจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบล
และมาตรฐานคุณธรรมและจรธิรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง ทราบโดยเรว็  

 4.2 การพจิาณาแต่งตัง้พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจงัหวดัชยัภูม ิ (ก.
อบต.จ.ชยัภูม)ิ ก าหนด  

    
  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที ่  ๑    เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
           

 (นายนิยม  ดเิรกศลิป์) 
 นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลภูแลนคา 

 
 
 
 
 
 

 

 


