
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

-------------------- 

 ตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใสปลอดทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
ดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้ ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าขององค์กร 
รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุ
เป้าหมาย  ดังนี้  

1. ด้านการสรรหาบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตาม

คุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรร คนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
   แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ที่เปลี่ยนแปลง 

1.2 การรับโอน พนักงานส่วนต าบล หรือรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอ่ืน และรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย 

1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 
2) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอโคกส าโรง 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตพ้ืนที่/พ้ืนที่ใกล้เคียง 
4) หมู่บ้านในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

1.3 แต่งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความ

พร้องของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น พัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ 
2.1 จัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 3 ปี (ตามรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี) 

เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
2.2 ด าเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลประจ าปี โดยจัดส่งข้าราชการ

เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้

ด้านแผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

3. ด้านการเก็บรักษาไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโคกส าโรง ประจ าทุกปี เพ่ือให้กีฬาเป็นสื่อกลาง ในการเชื่อมความสัมพันธ์ และความสามัคคีของ
บุคลากรในหน่วยงาน และภายในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 

3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงาน
รับทราบ 

3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ดีเด่น พนักงาน อบต. ดีเด่น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่างให้ผู้บังคับบัญชา รายงานให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น รับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

3.5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความสุขในการท างาน 
เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรในองค์กร และการบริหาร
จดัการสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

3.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน 
อบต. และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่นก าหนด  โดยมุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Perfomance Management) ที่เชื่อมโยงผล
การปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กร และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พร้อมทั้งก าหนดให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล เพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น พิจารณา
โดยด่วน 

4. ด้านการใช้ประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่อทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น ทราบโดยเร็ว 

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล พนักงาน อบต. ให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.
จังหวัดลพบุรี) ก าหนด 

5. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานและด ารงตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และการ

รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีค่านิยม “ร่วมแรงร่วมใจ (Synergy) มืออาชีพ 
(Professional) มีคุณธรรม (Moral)” 
 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   2   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
 

     (นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
        
  
      
      
   


