ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม
เรื่ อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………………
เพื่อให้ การบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลวัดยม เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลทังองค์
้ กร รวมทังให้
้ สอดคล้ องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency Assessment : ITA)
องค์การบริ หารส่วนตาบลวัดยม จึงกาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้
เป็ นแนวทางใน การบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากาลัง ดังนี ้
๑. จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการทบทวนกระบวนการทางาน
และ กาหนดกรอบอัตรากาลังให้ ส อดคล้ องกับภารกิ จ อานาจหน้ าที่ของ อบต. ให้ เป็ นไปอย่างคุ้มค่า มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจนเพื่ อควบคุม ภาระค่าใช่ จ่ายด้ านการบริ หารงานบุคคลไม่ใ ห้ เกิ นร้ อยละ ๔๐ของ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนห้ องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
๒. การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต.
ลูกจ้ างประจา และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้ างให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยากาหนด พร้ อมทังให้
้ การเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้ างประจา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้ างเป็ นไปตามข่วง
เวลาที่กาหนด
๓. จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรใน อบต. ได้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ เป็ นบุคลกรที่มีประสิทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
สามารถน่าข้ อมูล ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ ในด้ านต่างๆ น่ามาซึ่งการประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิราชการ
ได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณได้ อย่างเหมาะสม
๔. การสรรหาต าแหน่ ง สายงานบริ ห ารที่ ว่ า ง ให้ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยากาหนด
๔. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นใน
ตาแหน่งต่างๆ จะยึดลือความรู้ ความสามารถและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดพระนครศรี อยุธยากาหนด
๖. การให้ โ อนและการรั บ โอนพนัก งานส่ว นต าบลหรื อ พนัก งานส่ว นห้ อ งถิ่ น อื่ น หรื อ
ข้ าราชการ ประเภทอื่นต้ องเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย
ส่งให้ ส่วนราชการต้ นสังกัดเดิม หรื อองค์กรปกครองส่วนห้ องถิ่ นหรื อส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทัง้
สองแห่งประสานวันรับโอนหรื อให้ โอน และกาหนดวันที่รับโอนและให้ โอน โดยดาสัง่ ให้ มีผลในวันเดียวกัน
เพื่อเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ ความเห็นขอบ และออกดาสัง่ รับ

โอนและให้ โอนภายใน ๑5 วันนับแต่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยาให้
-๒ความเห็นขอบ
/๗. การ...

-๒๗. การกาหนดโครงสร้ างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกาหนดหน้ าที่
ความ รั บผิดชอบภายในส่วนราชการของ อบต. ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของ อบต.
๘. วิธีการบริหารและการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล
- นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลอาจมอบอานาจให้ ปลัด อบต. หรื อรองปลัด อบต. ทา
การแทน โดย ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย อบต.
- เรื่ องที่กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ระบุให้ เป็ นอานาจปลัด อบต. จะมอบอานาจหน้ าที่
ปลัด อบต.หากกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับนัน้ มิได้ กาหนดเป็ นเรื่ องการมอบอานาจไว้ เป็ นอย่างอื่น ปลัด
อบต.อาจมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสือให้ รองปลัด อบต. ปฏิบตั ริ าชการแทนในนามของปลัด อบต.
- กรณี ที่ไม่มีปลัด อบต. หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิราชการได้ ให้ รองปลัด อบต.
เป็ น ผู้รักษาราชการแทน ถ้ ามีรองปลัด อบต. หลายคน ให้ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแต่งตังรอง
้
ปลัด อบต. คนหนึง่ เป็ น ผู้รักษาราชการแทนได้
- กรณีไม่มีผ้ ดู ารงตาแหน่งผู้อานวยการกอง หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลแต่ง ตัง้ พนักงานส่วนตาบลในกองหรื อส่วนราชการ คนใดคนหนึ่ง ที่
เห็นสมควรให้ เป็ นผู้รักษาราชการ แทนได้
- กรณีที่ดารงตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งอื่นที่ว่างลง หรื อผู้ดารงตาแหน่งมา
สามารถ ปฏิบตั ริ าชการได้ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจสัง่ ให้ พนักงานส่วนตาบลที่เห็นสมควร
รักษาการในตาแหน่งนัน้
๙. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตังบุ
้ คคลเข้ ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็ นพนักงานจ้ าง มีการประกาศทางเว็บไซด์และป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.
๑๐. การพัฒนาบุคลากร มีการส่งเสริมให้ บคุ ลากรทุกสายงานได้ รับความรู้ในหลักสูตรตาม
สาย งานเพื่อมุ่งเน้ นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่ จาเป็ นสาหรับตาแหบ่งแต่ละประเภท
๑๑. จัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้ การบังคับใช้ มาตรการทางจริ ยธรรมของ
ผู้ดารง ตาแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๒. ให้ ผ้ บู งั คับบัญชามอบงานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ริ วมทัง้
ควบคุม กาชับ ดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบวินยั
๑๓. เสริมสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยถูกสุขลักษณะ
และ ปลอดภัยทาให้ บคุ ลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทางาน
สัง่ ณ วันที่

2 เดือน

(นายปรี ชา

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ไวยมัย)

-๒นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวัดยม

