การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดยม ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยได้
กาหนด งานสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. จัดทาแผผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการทบทวนกระบวนการทางานแผละ
กาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิ จ อานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่า มี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเพื่อ ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลไม่ให้เกิ นร้อยละ ๔๐ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ตามมาตรา ๓๔ แผห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒
๒. การประเมินผลการปฏิ บตั ิ ราชการของพนักงาน อบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจา แผละ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์แผละวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล
จังหวัดพระนครศรี อยุธยากาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน อบต. พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจา
แผละการเลื่อนค่าตอบแผทนพนักงานจ้างเป็ นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด
๓. จัดทาแผผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริ หารส่ วนตาบล ได้มีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ สร้างวิสยั ทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็ นบุคลกรที่มีประสิ ทธิ ภาพแผละมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน สามารถนา
ข้อมูล ข่ าวสารมาประมวลผลความรู ้ ในด้านต่ างๆ นามาึึ่ งการประยุกต์ใช้ในการปฏิ บัติราชการได้อย่างถู กต้อง
รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๔. การสรรหาต าแผหน่ ง สายงานบริ ห ารที่ ว่ า ง ให้ด าเนิ น การตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยากาหนด
๔. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแผต่งตั้งให้ดารงตาแผหน่งสู งขึ้นใน ตาแผหน่ง
ต่ า งๆ จะยึ ด ถื อ ความรู ้ ความสามารถแผละเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ค ณะกรรมการพนัก งานส่ ว นต าบลจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยากาหนด
๖. การให้โอนแผละการรั บโอนพนักงาน อบต.หรื อพนักงานส่ วนห้องถิ่ นอื่ นหรื อช้า ราชการ
ประเภทอื่นต้องเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยส่ งให้ส่วนราชการ
ด้นสังกัดเดิม หรื อองค์กรปกครองส่ วนห้องถิ่นหรื อส่ วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแผห่ งประสานวันรับ
โอนหรื อให้โอน แผละกาหนดวันที่ รับโอนแผละให้โอน โดยคาสั่งให้มีผลในวันเดี ยวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่ วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ความเห็นขอบ แผละออกคาสั่งรับโอนแผละให้โอนภายใน 15 วัน
นับแผต่คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ความเห็นขอบ
๗. การกาหนดโครงสร้างส่ วนราชการ การแผบ่งส่ วนราชการภายในแผละการกาหยดหน้าที่ความ รับ
ผิดขอบภายในส่ วนราชการของ อบต. ให้เปี นไปตามหลักเกณฑ์แผละเงื่อนไขการบริ หารงานบุคคลของ อบต.

/๘. วิธีการ...

-๒ ๘. วิธีการบริ หารแผละการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อบต.
- นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมอบอานาจให้ปลัด อบต. หรื อรองปลัด อบต. ทาการแผทน
โดย ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย อบต.
- เรื่ องที่ กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็ นอานาจปลัด อบต. จะมอบอานาจหน้าที่ ปลัด
อบต. หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กาหนดเป็ นเรื่ องการมอบอานาจไว้เป็ นอย่างอื่น ปลัด อบต. อาจมอบ
อานาจโดยทาเป็ นหนังสื อให้รองปลัด อบต. ปฏิบตั ิราชการแผทนในนามของปลัด อบต.
- กรณี ที่ไ ม่ มีปลัด อบต. หรื อมี แผ ต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บัติ ร าชการได้ ให้ร องปลัด อบต.เป็ น
ผูร้ ักษาราชการแผทน ถ้ามีรองปลัด อบต. หลายคน ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลแผต่งตั้งรองปลัด อบต.คนห
นึ่งเป็ น ผูร้ ักษาราชการแผทนได้
- กรณี ไม่มีผดู ้ ารงตาแผหน่งผูอ้ านวยการกอง หรื อมีแผต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ให้นายก
เทศมนตรี แผต่งตั้งพนักงานเทศบาลในกองหรื อส่ วนราชการ คนใดคนหนึ่ งที่ เห็นสมควรให้เป็ นผูร้ ักษาราชการ
แผทนได้
- กรณี ที่ดารงตาแผหน่งพนักงาน อบต.ตาแผหน่งอื่นที่วา่ งลง หรื อผูด้ ารงตาแผหน่งมาสามารถ
ปฏิบตั ิราชการได้ให้นายกองค์มีอานาจสัง่ ให้พนักงาน อบต. ที่เห็นสมควรรักษาการในตาแผหน่งนั้น
๙. การรั บ สมัค รคัด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แผ ละแผต่ ง ตั้ง บุ ค คลเข้า รั บ ราชการแผละรั บ สมัค รบุ ค คลเพื่ อ
เลือกสรรเป็ นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไึด์แผละป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต.
๑๐. การพัฒนาบุ คลากร มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกสายงานได้รับความรู ้ในหลักสู ตรตามสาย
งานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานแผละแผนวทางการกาหนดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ แผละสมรรถนะที่
จาเป็ นสาหรับตาแผหบ่งแผต่ละประเภท
๑๑. จัดทาประมวลจริ ยธรรมเพื่อเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแผหน่ งทางการเมื อง
ข้าราชการ แผละเจ้าหน้าที่ของรัฐแผต่ละประเภท แผละเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริ ยธรรมของผูด้ ารง ตาแผหน่ ง
ทางการเมือง ข้าราชการแผละเจ้าหน้าที่ของรัฐแผต่ละประเภทเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑๒. ให้ผบู ้ งั คับบัญชามอบงานแผก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิ บตั ิรวมทั้ง ควบคุม
กาชับ ดูแผลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั
๑๓. เสริ มสร้างสภาพแผวดล้อมในการทางานให้สะอาดเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยถูกสุ ขลักษณะแผละ
ปลอดภัยทาให้บุคลากรมีความสุ ข พึงพอใจแผละมีแผรงจูงใจในการทางาน

