ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**************************************************

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็น
ผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิ น บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) จึงกาหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ด้านการวางแผนกาลังคน
เป้าประสงค์ วางแผนอัตรากาลังคน โดยคานึงถึงภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบสนับสนุนและส่งเสริม
ให้มี
โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง และการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผล
ที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกาหนดสมรรถนะลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กร
คาดหวัง
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับต่อ
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2 ด าเนิ น การสรรหาพนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานครู อบต. และพนั กงานจ้ า งให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วง 60 วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งว่าง
1.3 การรับโอนพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง
ต้องประกาศทางเว็ปไซด์ อบต.ดอนตะหนิน และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ด้านการสรรหา และการบรรจุและแต่งตั้ง
เป้าประสงค์ ดาเนินการวางแผนกาลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
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-2แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของ
อัตรากาลังทั้งหมด
(2) การดาเนินการสรรหาพนักงานส่วนตาบลสายปฏิบัติที่ว่าง โดยจัดทาหนังสือแจ้งความประสงค์ให้
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นผู้ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
3. ด้านการพัฒนา
เป้าประสงค์ ดาเนิน การวางแผนพัฒ นาบุคลากร เตรียมความพร้อมของพนักงานส่ว นตาบล และ
พนั กงานครู อบต. เพื่อเป็ น ข้าราชการผู้ มีผ ลสั มฤทธิ์สู งสุ ด ของ อบต.ดอนตะหนิน พัฒ นาความรู้ ทัก ษะ และ
สมรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนา บุคลากร เพื่อให้
สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตาแหน่ง
2.2 ดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้
ตามสายงานของแต่ละตาแหน่ง
2.3 จัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: KM ) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้า ประสงค์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงานโดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมาย
ขององค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ตลอดจนประเมิ นขีดความสามารถต่างๆ
โดยการนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จดให้มีการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประเภทตาแหน่งและระดับ
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามกฎระเบียบราชการกาหนด
5. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
เป้าประสงค์ มีการจัดวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคคล เพื่อใช้
ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์การบริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
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-36. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษา
คนดี คนเก่ง และทาคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ทางานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
(2) สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
(3) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
(4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ทางานให้ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการ
ทางาน ตามความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายกาหนด
(5) สร้างช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร
(6) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของข้าราชการ
เป้าประสงค์ มีการกาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานในองค์กร โดย
ยึดถือนามาใช้ในการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) แจ้งให้ บุคลากรในสังกัด รับ ทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่ วนท้องถิ่น นโยบายคุณธรรม
จริยธรรม ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
ให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง รักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับจรรยาบรรณของทางราชการ
(2) ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายแก่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งเป็ น ธรรม รวมทั้ ง ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และจริยธรรมในการทางาน
(3) ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
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(นายสมาน แก้วดอนรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

