ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
********************
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) นั้น
ข้าพเจ้า ดาบตำรวจเริงศักดิ์ เข็มทอง ตำแหน่ง นายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลหลุ มข้าว
กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุมข้าว แต่ละด้าน ดังนี้
1.ด้านการสรรหา
สำนั กปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ วนตำบลหลุ มข้าว ดำเนิน การวางแผนกำลั งคนสรรหาคน ตาม
คุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังนี้
1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2 จั ด ทำและดำเนิ น การตามแผนสรรหาข้ า ราชการ และพนั ก งานจ้ า งให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของ
อัตรากำลังทั้งหมด
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของ
หน่ ว ยงาน พร้อมทั้ งประชาสั มพัน ธ์ไปยั งหน่ว ยงานภายนอก เพื่ อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่ ม เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 แต่ งตั้ งคณะกรรมการในการสรรหาและเลื อ กสรร เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอ
ภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง
2.ด้านการพัฒนา
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ดำเนินการวางแผนพัฒ นาบุคคลเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตำแหน่ง ของพนักงานส่วนตำบล ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตาม
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-2มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒ นาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ
เป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จั ดทำแผนพัฒ นาบุ คลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้ส อดคล้องตามความ
จำเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง
2.3 สร้ า งบทเรี ย นความรู้ เฉพาะด้ า นตามสายงานให้ อ ยู่ ในระบบงาน E-Learning เพื่ อ ให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
2.5 ดำเนิ น การประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพั ฒ นาบุคลากร ทุกส่ว น
ราชการ
3.ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
สำนั กปลั ด องค์การบริห ารส่ วนตำบลหลุ มข้าว ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ บำเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความปลอดภั ย ในการทำงาน การมี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิด การพั ฒ นาองค์กร และการยกย่อ ง ชมเชย
เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบั ติงานดีเด่น หรือสร้างคุณ ประโยชน์ที่ดีต่ อองค์กรและสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างจูงใจ ให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่งให้บุคลากรทราบ
3.2 ดำเนิ น การบั น ทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จัดให้มีการกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
3.5 ดำเนิ น การพิ จ ารณาความดี ความชอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ราชการประจำปี เพื่ อยกย่อ ง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.6 จัดให้ มีการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้าน
ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน
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-34.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
4.1 แจ้ ง ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด รับ ทราบถึ งประมวลจริ ย ธรรมข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา มอบหมายงานแก่ผู้ ใต้ บั งคับ บั ญ ชา อย่างเป็ น ธรรม ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ
รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ดำเนินการรายงานผล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน)
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) ด.ต.
(เริงศักดิ์ เข็มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

