ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2565
-------------------------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 2580 ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2561 โดยได้มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความ
มั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น ” เป็ น ประเทศที่พัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” โดย
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กาหนดให้ภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิช อบ
ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถดึงดูด รักษา จูงใจผู้มีความรู้
ความสามารถสูง และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็น ไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน
ปฏิรูปประเทศข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า จึงได้มีการกาหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มี
การใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง มี โ ครงสร้า งองค์ ก รและต าแหน่ง อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีคุณภาพ องค์การบริ หารส่วนตาบลจึ งมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ าย
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล สาหรับการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นเก่ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร โดยยึ ด หลั ก ความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะ
ดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่ าง
โปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
ต่อไป
3. นโยบายด้านบริหารผลประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ตลอดจนประเมิน ขีดความสามารถต่าง ๆ (Corpora
Competency) องค์การบริหารส่วนตาบลนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

-24. นโยบายบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานส่วนตาบล การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตาบล การรับสมัครพนักงานจ้าง ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-LAAS) ระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้
สนั บ สนุ น การตัดสิ น ใจและการกาหนดนโยบายการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุค คล ให้ องค์กรประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.0 ต่อไป
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
มีการกาหนดผลตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ และสวัส ดิการต่าง ๆ ตามความรับผิ ดชอบ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่า งานตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันธ์ภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสั ม พันธ์
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้ง
การสื่ อ สารภายในองค์ ก รแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนว
ทางการดาเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team
of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาดในสานักงาน
องค์การบริ หารส่วนตาบล กิจกรรม 5 ส เพื่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพของพนักงาน การจัดกิจกรรม
จิตอาสากับประชาชนทั่วไป เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ว่าที่ร้อยโท
(ดนัย สุริโยภาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า

