ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
ตามความในมาตรา 15 ประกอบกั บ มาตรา 25 วรรคทาย แหงพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
บริห ารงานบุ คคลสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ ขอขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราช
กฤษฎี ก าวาดวยหลั ก เกณฑ0 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 รองรั บ ภารกิ จ ตามแผน
การปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป9 (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปรงใสใน การดำเนิ น งานของหนวยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) องค0 การบริห ารสวนตำบลสระตะเคี ยน ไดเล็ งเห็ นถึ งความสำคั ญ ของทรัพยากรบุ คคล
ซึ่งบุคลากรของ หนวยงานเปWนทรัพยากรสําคัญที่จําเปWนและตองใชในหลากหลายหนาที่ บุคลากรขององค0กร
จะเปWนผูสรางสรรค0งานดานตางๆ และเปWนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนองค0กรและนโยบายรวมถึงบําบัดทุกข0
บํารุงสุข ใหแกประชาชนการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลใหทํางานใหกับองค0กรอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีคุณ ธรรมจริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค0กรไปดวยดี นั้น ลวนตองอาศัยการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ ดีองค0 การบริห ารสวนตําบลสระตะเคียน จึงกําหนดนโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคล
เพื่อใช เปWนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ดานการวางแผนกำลังคน
องค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน โดยคำนึงถึงภารกิจ
หนาที่ ความรับ ผิดชอบ สนับ สนุน และสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการ
บริ ห าร อั ต รากำลั งใหเหมาะสมกั บ ภารกิ จขององค0 กรและเพี ย งพอ มี ความคลองตั วตอการขั บ เคลื่ อ นการ
ดำเนินงานของ ทุกหนวยงานในองค0กร รวมทั้ง มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อโยงกับผลตอบแทน
และการกำหนด สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค0ของพนักงานที่องค0กรคาดหวัง แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ๓ ป9 เพื่ อ ใชในการกำหนดโครงสรางและกรอบอั ต รากำลั ง
ที่รองรับ ภารกิจขององค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียนที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองค0กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลังใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน0 พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน
๑.๓ จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปWนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งดาน การสรรหา การเลื่ อนขั้น และปรับ ตำแหนง การประเมิน ผลการปฏิ บัติงาน การวางแผนการพั ฒ นา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน
๑.๔ จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดีคนเกงขององค0กร
2. ดานการสรรหา (Recruitment)
องค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กำหนด และเลือกสรร
คนดีคน เกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ การดำเนิ น การสรรหาพนั ก งานสวนตำบล พนั ก งานครู อบต. ลู ก จางประจำ
และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญ เสียกำลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา
๖0 วัน นับแต วันที่ตำแหนงวาง

๒.๒ การรั บ โอนพนั ก งานสวนตำบล พนั ก งานครู อบต. และการรั บ สมั ค รบุ ค คล
เพื่อเลือกสรรเปWนพนักงานจาง ตองประกาศทางเว็บไซต0องค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน และแจงขาว
ประชาสัมพันธ0ไปยังหนวยงานอื่น และองค0การบริหาร สวนตำบลในเขตจังหวัดใกลเคียง
๒.๓ แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของในการสรรหาทรัพยากรบุคคล
3. ดานการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Development) องค0 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลสระตะเคี ย น
ดําเนินการวางแผนพัฒ นาบุคลากรเตรียมความพรอมของขาราชการและพนักงานจาง พัฒ นาความรูทักษะ
สมรรถนะดาน ตางๆ เพื่ อใหเปW น ผู มี ความรู ความสามารถ ปฏิ บั ติ งานใหมี ป ระสิ ทธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลโดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทําและดําเนิน งานตามแผนพัฒ นาบุคลากรประจําป9ใหสอดคลองตามความจําเปW น
และ ความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงาน
3.2 จัดทําเสนทางการพัฒ นาบุ คลากร เพื่อเปWนกรอบในการพั ฒ นาของบุคลากรในแตละ
ตําแหนง
3.3 นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
3.4 จัดสงบุคลากรเขารับการฝbกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเพื่อพัฒนาทักษะความรูใหเปWนมืออาชีพ
3.5 จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ0มาตรฐานความรูทักษะ และสมรรถนะ
ที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสมุทรปราการกําหนด
3.6 จั ด ใหมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ งานในองค0 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บล
สระตะเคียน
3.7 จัดกิจกรรม โครงการใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒ นธรรมองค0กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ขององค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อองค0กร
4. ดานการรักษาไว(Retention)
องค0การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ดําเนินการวางแผนกลยุทธ0 ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล แผนการพั ฒนาบุคลากร ใหเสนทางความกาวหนา สรางแรงจูงในในการ ปฏิบัติงาน ยกยอง ชมเชย
สรางความผูกพันในองค0กร ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคนโดยมีแนวทาง ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 กําหนดใหมีกิจกรรม/โครงการยกยองชมเชยพนักงานดีเดนของหนวยงาน
4.2 จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานอาชีพ แจงเวียนใหทุกคนทราบ
4.3 ดําเนินการใหไดรับสวัสดิการตางๆ ตามที่ระเบียบกําหนด
4.4 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ทุกคน พรอมทั้งการใหความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้นคาจาง ลูกจางประจํา การเลื่อน
คาตอบแทนพนั กงานจางตามภารกิ จ และการตอสั ญ ญาจางพนั กงานจางทั่ ว ไป เปW น ไปดวยความโปรงใส
ยุ ติ ธ รรม ปราศจากการกลั่ น แกลง หรื อ ใชอคติ ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และหากมี ข าราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานจาง รองเรียนหรือรองขอความเปWนธรรมใหรีบดําเนินการดวยความยุติธรรม
5. ดานการใชประโยชน4(Utillzation) ทุกกอง/สวนราชการขององค0การบริหารสวนตําบล
สระตะเคี ย น ตองรวมมื อกั น ในการบริ ห าร ทรัพ ยากรบุ คคลอยู อยางเปW น ระบบ แจงใหบุ คลากรเขาถึ งทุ ก
ชองทางการ รับทราบขอมูลดานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยาง
มี ประสิทธิภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5.1 ใหบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปWนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แลผู ใตบั งคั บ บั ญ ชาใหปฏิ บั ติ งานเปW น ไปตามระเบี ย บกํ า หนด เปW น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการกระทําผิดใหดําเนินการตามระเบียบวินัย หลักเกณฑ0

5.2 การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหยึดหลักความรูความสามารถ
สมรรถนะ ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ใหงานการ
เจาหนาที่ สํ า นั กปลั ด องค0 ก ารบริ ห ารสวนตํ า บลสระตะเคี ย น รายงานผลการดํ า เนิ น การตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคลขององค0การบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ไมนอยกวาป9ละ 1 ครั้ง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1๙ มกราคม พ.ศ. 256๕

(นายถวิล สูตรกระโทก)
นายกองค0การบริหารสวนตำบลสระตะเคียน

