
         
 

 

 
 

 

 
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญในการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของ 
ท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒5๖๑ - 
25๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากร 
บุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการ 
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลพรน่อนบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี 
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) จึงก าหนดนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะ 
ดังนี้ 

๑. ด้านการสรรหา 
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนด าเนินการวางแผนก าลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะ ท่ี

ก าหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ี 

รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๑.๒ ด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างให้ทันต่อ 

การเปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันท่ี ต าแหน่งว่าง 
๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร 

เป็นพนักงานจ้าง ด้องประกาศทางเว็บไซต์ อบต.พร่อน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น 
ประกอบด้วย ๑) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ๒)องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ๓) เทศบาลในเขตจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ๔) หมู่บ้านในเขต 
อบต.พร่อน 

๑.๔ แต่งท้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และ ท่ีแก้ไข
เพิม่เติม 
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๒. ด้านการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานครู อบต. เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.พร่อน พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายตามเส้นทางการพัฒนา 
บุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ 

ต าแหน่ง 
๒.๒ ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการจัดส่งช้าราชการเช้ารับการ

ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละต าแหน่ง 
๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management ะ KM) ได้แก่ ความรู้ด้าน 

แผนงาน การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

๓. ด้านเก็บรักษาไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนต้องวางจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุง 

ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิด 
ความผูกพันต่อหน่วยงาน 

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๓.๑ ก าหนดให้จัดกิจกรรมแข่งฃันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้กิหาเป็น 

ส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และความสามัคคีท่ีดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง 
สุขภาพให้แข็งแรง 

๓.๒ จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ช้าราชการในหน่วยงานรับทราบ 
๓.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 

แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
๓.๔ จัดกิจกรรมการยกย่อง ซมเชยบุคลากร เซ่น การคัดเสือกพนักงานส่วนต าบลดีเด่น 

พนักงานครู อบต. ดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
พร่อน และหากมีบุคลากรท่ีประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอยางให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลพร่อนรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

๓.๕ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีองค์การบริหาร ส่วน
ต าบลพร่อนก าหนด พร้อมท้ังให้การเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และเล่ือน ด่า
ตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาท่ีก าหนด หากมีพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. หรีอ พนักงาน
จ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน พิจารณา
โดยด่วน 

/๔. ด้าน...  



จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
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๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหาร ทรัพยากร

บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลต้านการบริหารทรัพยากร บุคคล รวมท้ัง
ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และ 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อนทราบโดยเร็ว  

๔.๒ การพิจารณาแต่งท้ังพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. ให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ใน
ต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความลามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จ.นราธิวาส) 
ก าหนด 

 
 
 

                                               (นายกาหลง  แดงสุวรรณ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน 


