
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

************************************** 
   ตามความในมาตรา 15 ประกอบกับมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
   องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคลากรของ 
หน่วยงานเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีจ าเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าท่ี บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้ สร้างสรรค์งาน
ด้านต่างๆ และเป็นหลักส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรและนโยบายรวมถึงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ให้แก่ประชาชนการ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ท างานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีวิชัย จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  
   1. ด้านการสรรหา (Recruitment) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  ด าเนินการวางแผน
ก าลังคน สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีระเบียบก าหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง
ท่ีรองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

     1.2 การสรรหาข้าราชการต าแหน่งสายบริหารท่ีว่าง และสายปฏิบัติท่ีว่าง โดยวิธีการ 
ย้าย การโอน การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
สกลนครก าหนด  

    1.3 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการท่ีได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้เป็นไปตามประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ี 
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร 

    1.4 การด าเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา 
และด าเนินการตามระเบียบและประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร
ก าหนด  
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   2.ด้านการพัฒนา (Development) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย  ด าเนินการวางแผนพัฒนา 
บุคลากรเตรียมความพร้อมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ทักษะ สมรรถนะด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
    2.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน  
    2.2 จัดท าเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง  
    2.3 น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน  
    2.4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ  
    2.5 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะท่ี คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนครก าหนด  
    2.6 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
วิชัย 
   3. ด้านการรักษาไว้ (Retention) องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  แผนการพัฒนาบุคลากร ให้เส้นทางความก้าวหน้า สร้างแรงจูงในในการ 
ปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย สร้างความผูกพันในองค์กร ให้ความส า คัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคนโดยมีแนวทาง 
ปฏิบัติ ดังนี้  
    3.1 ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่นของหน่วยงาน  
    3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ  
    3.3 ด าเนินการให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามท่ีระเบียบก าหนด  
    3.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน  
พร้อมท้ังการให้ความดีความชอบ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือนขั้นค่าจ้าง การเล่ือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างท่ัวไป เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม ปราศจากการกล่ันแกล้ง 
หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมีข้าราชการ  พนักงานจ้าง ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็น
ธรรมให้รีบด าเนินการด้วยความยุติธรรม  
   4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utillzation) ทุกกอง/ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงทุกช่องทางการรับทราบข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมี ประสิทธิภาพโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้  
    4.1 ให้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบก าหนด เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการกระท าผิดให้ด าเนินการตามระเบียบวินัย หลักเกณฑ์ 
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    4.2 การพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ให้ยึดหลักความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสกลนคร ท้ังนี้ให้งาน 
บริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

     ประกาศ ณ วันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

               (ลงช่ือ) 
                      (นายวิทยา  กาสุริย์) 

                     รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
 


