ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
.........................................
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคลองกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Tansparency
Assessment: ITA) องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช
เปนแนวทางในการบริหาร งานทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดังนี้
1. ดานการสรรหา องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดําเนินการวางแผนกําลังคน
สรรหาคนตามคุณลักษณะ มาตรฐานกําหนดตําแหนง และเลือกสรรบุคคลที่เปนคนดีคนเกง เพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง
ที่รองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
1.2 จั ดทําและดํ าเนิ น การตามแผนสรรหาขาราชการ และพนั กงานจาง ให ทัน ต อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ
10 ของอัตรากําลังทั้งหมด
1.3 การรับ สมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับ ราชการ หรือประกาศ
รับโอนยายพนักงานสวนทองถิ่นมาดํารงตําแหนงที่วาง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
โดยการเผยแพร โดยการประกาศผานบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซดของหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงาน ภายนอก เพื่อการรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อใหการดําเนินงานสรรหาและ
เลือกสรร ผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตองเปนไป
ดวยความเปนธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง
2. ดานการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล
เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และ สมรรถนะ แตละตําแหนง ของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ใหมีผล การปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่
หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 2
2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 3 ป และดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลอง
ตามความจําเปน และความตองการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
ตําแหนง
2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน E-learning เพื่อให
บุคลากร ใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา
2.4 ดําเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ
และ สมรรถนะ
/- 2 - 2.5 ดําเนินการ....

-22.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรทุกสวน
ราชการ
3. ดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการวางแผน
กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เชน แผนความกาวหนา
ในสายงาน การประเมินผล การปฏิบัติราชการ บําเหน็จ ความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การมีสวนรวมในการเสนอแนวคิด
การพัฒนาองคกร และการยกยองชมเชย เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือสราง คุณประโยชนที่ดีตอองคกร
และสาธารณชน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง
ใหพนักงาน ทุกคนทุกตําแหนงทราบ
3.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่น
แหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
3.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เปนธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได
3.4 จั ดให มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิ บัติ ห นาที่ร าชการอย าง
เปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได
3.5
ดํ า เนิ น การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการประจํ า ป
เพื่อยกยองชมเชย แกพนักงานดีเดน ดานการปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน
3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกพนักงานในดานสภาพแวดลอมการทํางาน
ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการทํางาน
4. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
มีกําหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางาน เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตัวของ พนักงานในองคกร ยึดถือนํามาใชในการ
ปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น
4.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง
ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวของ
4.3 สงเสริมใหพนักงานใหปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประจําป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕65
( นายดอน แสงผักแวน )
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

