
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเที่ยง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

___________________________ 
 

       เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  ดังนี้ 
  ๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
  จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อก าหนดการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ
หน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากรเพ่ือให้การ
บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลพขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและบุบเลิกหน่วยงานที่ไม่
จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
  ๒. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร 
   ๒.๑ การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหาร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
   ๒.๒ การสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ด าเนินการตามแผนการสรรหาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด 
  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนทุกต าแหน่งตามแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยงมีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีความรู้และเกิดทักษะในด้าน
การบริหาร มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  มีวิธีการในการก าหนดปัจจัยท าให้มั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และ
พนักงานส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน และมีวิธีในการก าหนดปัจจัยส าคัญๆ ซึ่งมี
ผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจในการท างาน 
 
 
 
 
  ๕. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



  ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง ในแต่ละรอบการ
ประเมิน รอบที่ ๑ (๑ ต.ค. ถึง ๓๑ มี.ค. ของปีถัดไป) รอบที่ ๒ (๑ เม.ย. ถึง ๓๐ ก.ย. ของปีเดี่ยวกัน) 
  ๖. นโยบายด้านส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 
  ให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่     ๔     เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.   ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นางสุวินดา  ข าประไพ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเที่ยง 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งที่ลาหรือมาท างานสาย  

เพ่ือประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
___________________________ 

 

      เนื่องด้วย  นโยบายของผู้บริหารและมติท่ีประชุมประจ าเดือนองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง 
ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  เห็นควรก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนครั้งที่ลาหรือมาท างานสายเพ่ือประกอบการพิจารณา
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ดังนี้ 

๑. ผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องเป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนขั้น
เงินเดือนตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมุกดาหาร  หมวด  ๑๐ ข้อ 
๒๐๕  และข้อ ๒๐๖   

๒. ต้องมีวันลาและจ านวนครั้งการมาท างานสาย อยู่ในหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
 ๒.๑ ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลาป่วยและลากิจรวมกันเกินกว่า  ๑๕  วัน 
 ๒.๒ ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องไม่มาท างานสายเกินกว่า  ๑๐   ครั้ง 
 ๒.๓ ในครึ่งปีที่แล้วมา  ต้องไม่ขาดเกิน  ๒  ครั้ง 
๓.  กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ แต่ผู้บังคับบัญชาด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า ผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่าข้ึนไปพิจารณาเห็นสมควรจะได้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  จะต้อง
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายประกอบการพิจารณาต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ วันที่    ๑   เดือน  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(นายเวช   ศรีสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าเที่ยง 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง 

___________________________ 
 

       เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง ได้จัดท า ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก ากับ
ควบคุมความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
  เพ่ือให้การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
เที่ยง  เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงประกาศให้ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ า
เที่ยงทราบโดยทั่วกัน  และให้พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยงยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติ  ต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่     ๑    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(นายเวช   ศรีสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเที่ยง 

 
 


