การดําเนินการตตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลการ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลการ
ในหนวยงาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นใหกาวหนา และบุคลากรของทองถิ่นใหเปนผูมี
ศักยภาพสูง
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามอํานาจหนาที่แนวนโยบาย
ภาครัฐ โปรงใส เปนธรรม รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามประกาศองคการบริห ารสวนตํ าบลบางใบไม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ไดดําเนินงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. นโยบายดานอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง
มีการวางแผนสนับ สนุนและสงเสริม ให มีโ ครงสร าง ระบบงาน การจั ดกรอบอั ตรากําลั งและการ
บริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร เพื่ อสรรหาบุ คลากรใหตรงกับมาตรฐานกําหนดตํ าแหนง เปนไปตามคุณลักษณะที่
กําหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอ
ภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ดํา เนิน การสรรหาพนั กงานส วนตํา บล พนั กงานครู อบต. และพนั ก งานจ า งให ทั นต อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
๑.๓ การรั บ โอนพนั ก งานส วนตํ า บล พนั กงานครู อบต. และรั บ สมั ค รบุ คคลเพื่ อเลื อกสรรเป น
พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต อบต.บางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่นประกอบดวย
๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ 3) องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสุราษฎรธานี
1.4 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังให สอดคลองกับวิ สัยทัศน พันธกิจและภารกิจหน าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม

การดําเนินการ
๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพื่อใชในการกําหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับตอภารกิจองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ สรรหาพนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลงหรือ
การสูญเสียกําลังคน โดยมุงเนนการสรรหาภายในหวงเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่ตําแหนงวาง
๑.๓ การรั บ โอนพนั ก งานส วนตํ า บล พนั กงานครู อบต. และรั บ สมั ค รบุ คคลเพื่ อเลื อกสรรเป น
พนักงานจาง โดยประกาศทางเว็บไซต อบต.บางใบไม และแจงขาวประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่นประกอบดวย
๑) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี ๒) ที่วาการอําเภอ 3) องคการบริหารสวนตําบลใน
เขตจังหวัดสุราษฎรธานี
1.4 ปรับปรุงแผนอัตรากําลังให สอดคลองกับวิ สัยทัศน พันธกิจและภารกิจหน าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม
๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
การวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพรอมของพนักงานสวนตําบลบางใบไม และพนักงานครู
อบต. พัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่หลากหลายตามเสนทาง
การพั ฒ นาบุคลากร เพื่อสงเสริ ม ให มีการพั ฒ นาอย างเป นระบบ ทั่ วถึ ง และตอ เนื่ อ ง โดยการเพิ่ ม พู นความรู
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ
องคกร เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้ง
สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร
แนวทางปฏิบัติ
๒.๑ จั ดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ใหสอดคล องกับบทบาทและภารกิ จขององคการบริห ารสวน
ตําบลบางใบไม
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรูตามสาย
งานของแตละตําแหนง
๒.๓ พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และพั ฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิ บัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและตําแหนงอยางตอเนื่อง
2.4 พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรูในองคกร เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด
ความรู และเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง
การดําเนินการ
๒.๑ จั ดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ใหสอดคล องกับบทบาทและภารกิ จขององคการบริห ารสวน
ตําบลบางใบไม
๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการจัดสงขาราชการเขารับการฝกอบรมความรูตามสาย
งานของแตละตําแหนง
๒.๓ จัดใหมีการฝกอบรมหรือสงบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเขารับการอบรมกับ
หนวยงานอื่นเพื่อเพิ่มความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหตรงกับตําแหนง

2.4 จัดทําโครงการหรือเขารวมกิจกรรมของหนวยงานอื่น เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ
บุคลากรในองคกร
๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดขั้นตอนของงานและปริมาณเอกสาร สามารถ
นําไปใชในการวางแผนในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
๓.2 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร ใหผูปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใชงานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
3.3 นําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัตงิ านเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสาร
การดําเนินการ
๓.๑ ปรับปรุงฐานขอมู ลบุ คลากรในระบบสารสนเทศดานการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลเปน
ปจจุบัน
๓.2 เขารวมอบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการใชงาน
ระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
3.3 ใหแตละกองนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนการลดปริมาณเอกสาร
๔. นโยบายดานสวัสดิการ
เปนการเสริมสรางความมั่นคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัติงาน
เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สรา งชอ งทางการสื่อสาร สิ่ งจูง ใจ ผลประโยชน ตอบแทนอื่ น การจั ดสวั สดิการให พนั ก งาน ด า นความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด และสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ
แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.2 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสะอาด ปลอดภัย
๔.3 การคัดเลือกพนักงานดีเดน
4.4 จัดกิจกรรมการยกยอง ชมเชยบุคลากร เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากร
กับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
4.5 จัดใหมีสวัสดิการตามสิทธิของแตละบุคคล
4.6 จัดใหมีชองทางการสื่อสาร การรองเรียน รองทุกข ดานการบริหารงานบุคคล
4.7 มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ

การดําเนินการ
๔.๑ จัดทําประกาศพนักงานสวนตําบลดีเดน สําหรับผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ดีเดน
4.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อเปนการปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหสะอาด
ปลอดภัย
๔.3 จัดกิจกรรมการยกยอง ชมเชยบุคลากร เพื่อเปนการเสริมสรางความรัก ผูกพันระหวางบุคลากร
กับองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
4.5 มีสวัสดิการตามสิทธิของแตละบุคคล
4.6 มีชองทางการสื่อสาร การรองเรียน รองทุกข ดานการบริหารงานบุคคล
4.7 ประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพของแตละตําแหนง

