การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลปะโด
อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
********************
องคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายดานสรรหา
เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสรางแผนอัตรากําลัง การจัดทํากรอบ
อั ต รากํ าลั งและการบริ ห ารอั ตรากํ า ลั งให เ หมาะสมกับ ภารกิจ ขององคกรและเพีย งพอ มีความคลองตัว ตอการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงคของ
พนักงานที่องคกรคาดหวัง
กลยุทธ
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ดานการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และปรับตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน
3. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร
การดําเนินการ
1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและ
กรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
2 จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนสรรหาข า ราชการและพนั ก งานจ า ง ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ 10 ของ
อัตรากําลังทั้งหมด
3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับโอนยาย
พนักงานสวนตําบลมาดํารงตําแหนงที่วาง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร
โดยการประกาศผานบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซดของหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธ ไปยังหนว ยงาน
ภายนอก เพื่อการรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
4 แต งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหาและเลื อกสรร เพื่อใหการดํ าเนิน งานสรรหาและ
เลือกสรรผูที่มีความรู ความสามารถและเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน
5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงขึ้น ตองปฏิบัติโดยความเปนธรรมเสมอ
ภาคและยุติธรรม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
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2. นโยบายดานการพัฒนา
เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ศั กยภาพ และทั กษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับ สถานการณ วิสัย ทัศน และ
ยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร
กลยุทธ
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ อบต.ปะโด
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามตําแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ตําแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร
การดําเนินการ
1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนฯใหสอดคลองตามความจําเปนและ
ความตองการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง
3 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถิ่นตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงในความรู
ทักษะ และสรรถนะ
4 ดํ า เนิ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรที่ มีผ ลต อ การพั ฒ นาบุค ลากรทุ กส ว น
ราชการ
3. นโยบายดานการธํารง รักษาไวและแรงจูงใจ
เปาประสงค วางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีในการทํางาน เชน แผนความกาวหนาในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บําเหน็จความดีความชอบ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การมีสวนรวมใน
การเสนอแนวคิดการพัฒนาองคกร และการยกยอง ชมเชย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือการสรางคุณประโยชน
ที่ดีตอองคกรและสาธารณชน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร
กลยุทธ
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
3. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร
4. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
การดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนงใหบุคลากร
ทราบ
2. ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่น
แหงชาติใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
3. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เปนธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได

-34. จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปนธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได
5. ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาที่ราชการประจําป เพื่อยกยองชมเชย
แกบุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน
6. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกบุคลากร ในดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน
4. นโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมและวินัยขาราชการ
เปาประสงค กําหนดแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ
พนักงานและลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นเพื่อวัตถุประสงคใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางของหนวยงาน
กลยุทธ
1. จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลปะโด
2. จัดทําขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลปะโด วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
การดําเนินการ
1. แจ ง ให บุ ค ลากรในสั ง กั ด รั บ ทราบถึ ง ประมวลจริ ย ธรรมข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น และ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลปะโด วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
2. ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
*************************************

