ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
**************************
เพื่อให้ เป็น ไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฎิรูป
ประเทศและยุ ทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) รวมทั้งสอดคล้ องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใส ในการดาเนิ นการของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment
: ITA) นั้น
ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา นิกพิมพ์ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง
กาหนดนโยบายการบริห ารทรั พยากรบุ คคล
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริห ารงานทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองฮาง แต่ล ะด้าน ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
สานั กงานปลั ด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ดาเนินการวางแผนกาลั งคน สรรหาคน
ตามคุณลั กษณะมาตรฐานกาหนดตาแหน่ ง และเลื อกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ องค์การบริห ารส่ว นตาบล ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่
รองรับภารกิจ ขององค์การบริหารส่ว นตาบล
1.2 จัดทาและดาเนิน การตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ย นแปลง หรื อทดแทนอัตรากาลั งที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้ มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ
10 ของอัตรากาลั งทั้งหมด
1.3
การรั บสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ด
ประชาสั มพันธ์ และเว็บ ไซต์ของหน่ว ยงาน พร้อมทั้งประชาสั มพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้
และเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลื อกสรร เพื่อให้ การดาเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้ องกับภารกิจของหน่ว ยงาน
1.5 การคัดเลื อกบุ คคลเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สู งขึ้น ต้องปฏิบัติโ ดยความเป็นธรรม
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุ คคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่ง
2. ด้านการพัฒนา
สานักงานปลั ด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ดาเนินการวางแผนพัฒ นาบุคคลเพื่อ
พัฒ นาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ล ะตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สู งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒ นาบุคลากรได้อย่าง
มีประสิ ทธิภ าพจนบรรลุ เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
/2.1 จัดทา........

-22.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จาเป็น และความต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.3 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
2.4 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning
เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลกร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร ทุกส่วน
ราชการ
3. ด้านการธารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ บาเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลกรสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ สร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตาแหน่งให้บุคลากรทราบ
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลกรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
3.5 ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปีเพื่อยกย่อง ชมเชย
แก่บุคลกรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสารธารณชน
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การทางาน ด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
4.1 แจ้งให้บุคลกรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้กับบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
/ทั้งนี้...............

-3ทั้งนี้ให้งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง ดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนเมษายน)
- ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. ๒๕65

(ลงชื่อ)
(นายศักดิ์ดา นิกพิมพ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองฮาง

