ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
************************
ตามความในมาตรา 15 ประกอบกับ มาตรา 25 วรรคท้าย แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการปะเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองตะไก้ ได้ เล็ งเห็ น ถึ งความสำคัญ ของทรัพ ยากรบุ คคลซึ่ ง
บุคลากรของหน่วยงานเป็นทรัพ ยากรสำคัญที่จำเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรขององค์กรจะ
เป็นผู้สร้างสรรค์งานด้านต่างๆ และเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและนโยบาย รวมถึงบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่ประชาชน การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลให้ทำงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการออกจากองค์กรไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง
องค์การบริห ารส่ วนตำบลหนองตะไก้ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ บุคลากรสามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภ าพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มี
การวางแผนอัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจ
ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับ ปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละ
ตำแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลหนองตะไก้ เล็ งเห็ นถึงความสำคัญ ในการสรรหาและคัดเลื อ ก
บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้ างประจำและพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร
ภายในเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ โดยคำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายกำหนด รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลื อกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน
เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
/3. นโยบาย....

-23. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการ
ให้เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผล
การปฏิบั ติงานประจำปี องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองตะไก้ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจในความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปี เช่น
ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง
การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒ นาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก ที่จะช่วย
ส่งเสริมการบริห ารและพัฒ นาเป็น ให้ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อ
สร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรร
และตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะ
ต่างๆ ประจำตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้ง หลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จัดการอบรม
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการ
พื้น ฐานตามที่รัฐ เป็ น ผู้ กำหนดให้ กับ บุ คลากรภายในองค์กรโดยกำหนดให้ มีค่าตอบแทนล่ ว งเวลา สำหรับ
พนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลหนองตะไก้ เห็ นความสำคัญ ของการมีคุณ ธรรมจริยธรรมและ
การสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม มี ก ารทำงานร่ ว มกั น สามั ค คี ผู ก พั น กั น แล้ ว จะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ช่ ว ยในการรั ก ษาบุ ค ลากรให้
กับหน่วยงานได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
/องค์การบริหารส่วนตำบล...

-3องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุกๆ ปี เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองตะไก้ เล็ งเห็ น ความสำคัญ ในการเติ บ โตของดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่เกิดขึ้น อย่ างต่ อเนื่อ ง เป็ นองค์ป ระกอบในการปฏิ บัติงานที่ ส ำคัญ ในสถานการณ์
ปัจจุบัน เนื่องจากทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตะไก้ จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายใน
การนำเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line
Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาและสนับสนุนให้พนักงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม
2563 เรื่ อ ง เครื่ องมื อ สำรวจทั ก ษะด้ านดิ จิทั ล ของข้ าราชการและบุ ค ลากรภาครัฐ ด้ ว ยตั ว เอง (Digotal
Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้าน
ดังกล่าว
8. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มี
ความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตะไก้ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจและสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.๒๕62

(นางสายพิณ เอี่ยมอุไร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปฏิบัติหน้าที่
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