ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
**************************************
ตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ มาตรา 25 วรรคท้ าย แห่ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งบุคลากรของ
หน่วยงานเป็นทรัพยากรสาคัญที่จาเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้ สร้างสรรค์งาน
ด้านต่างๆ และเป็นหลักสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและนโยบายรวมถึงบาบัดทุกข์บารุงสุข ให้แก่ประชาชนการ
พัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ทางานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีวิชัย จึงกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
1. ด้านการสรรหา (Recruitment) องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลศรีวิ ชัย ดาเนิน การวางแผน
กาลังคน สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ระเบียบกาหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
1.2 การสรรหาข้าราชการตาแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่าง โดยวิธีการ
ย้าย การโอน การคัดเลือก ให้ดาเนินการตามประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
สกลนครกาหนด
1.3 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมือ งที่ ดี และให้ เ ป็ น ไปตามประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร
1.4 การดาเนินการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
และดาเนินการตามระเบียบและประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดสกลนคร
กาหนด
/ด้านการพัฒนา...

-22.ด้านการพัฒนา (Development) องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ดาเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากรเตรียมความพร้อมของข้าราชการและพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ทักษะ สมรรถนะด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีให้สอดคล้องตามความจาเป็น
และความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 จัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่ง
2.3 นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
2.4 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้เป็นมืออาชีพ
2.5 จัด ให้มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติ ง านตามเกณฑ์ ม าตรฐานความรู้ทั กษะ และ
สมรรถนะที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนครกาหนด
2.6 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลศรี
วิชัย
3. ด้านการรักษาไว้ (Retention) องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ดาเนินการวางแผนกลยุทธ์
ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ เ ส้ น ทางความก้ า วหน้ า สร้ า งแรงจู ง ในในการ
ปฏิบัติง าน ยกย่อง ชมเชย สร้างความผูกพันในองค์กร ให้ความสาคัญ กับทรัพยากรบุคคลทุกคนโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
3.1 กาหนดให้มีกิจกรรม/โครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่นของหน่วยงาน
3.2 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ แจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ
3.3 ดาเนินการให้ได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามที่ระเบียบกาหนด
3.4 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน
พร้อมทั้งการให้ความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนขั้ นค่าจ้าง การเลื่อน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ปราศจากการกลั่นแกล้ง
หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมีข้าราชการ พนักงานจ้าง ร้องเรียนหรือร้องขอความเป็น
ธรรมให้รีบดาเนินการด้วยความยุติธรรม
4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utillzation) ทุกกอง/ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย
ต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงทุกช่องทางการรับทราบข้อมูล
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุ ม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมี ประสิทธิภาพโดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ให้บังคับบัญ ชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมทั้ง ควบคุม กากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกาหนด เป็นไปตามหลัก คุณธรรม
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการกระทาผิดให้ดาเนินการตามระเบียบวินัย หลักเกณฑ์

/4.2 การพิจารณา...

-34.2 การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ให้ ยึ ด หลั ก ความรู้
ความสามารถ สมรรถนะ ให้ดาเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ให้งาน
บริหารงานบุคคล สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)
(นายวิทยา กาสุริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีวิชัย

