ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคภ
****************************************
เพื่อให้เป็นไปตาอพระราชบัญญัติข้ออผภข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หภักเกณฑ์แภะวิธีการบริหารกิจการบ้านเอืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับูารกิจตาอแานการปฏิรผปประเทศแภะ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ตภอดจนสอดคภ้องกับการประเอินคุณธรรอแภะควาอโปร่งใส ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานูาครัฐ (Integrity and Tansparency Assessment: ITA)
ข้าพเจ้า นางเพิ่อ สิงห์กภาง ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก กาหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคภ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคภ ขององค์การบริหารส่วนตาบภูผาา
หออก ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก ดาเนินการวางแานกาภังคน สรรหาคน ตาอคุณภักษณะ อาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง แภะเภือกสรรบุคคภที่เป็นคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตาอูารกิจองค์การบริหารส่วนตา ดังนี้
1.1 จัดทาแานอัตรากาภัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างแภะกรอบอัตรากาภังที่รองรับ ูารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก
1.2 จัดทาแภะดาเนินการตาอแานสรรหาข้าราชการ แภะพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ การเปภี่ยนแปภง หรือ
ทดแทนอัตรากาภั งที่ภ าออก หรื อ โอนย้ าย โดยอุ่งเน้นให้ อีอัตรากาภังว่างไอ่เกินร้อยภะ 10 ของ อัตรากาภัง
ทั้งหอด
1.3 การรับสอัครคัดเภือกบุคคภเพื่อบรรจุแภะแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น อาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสอัครบุคคภเพื่อเปภี่ยนสายงานที่สผงขึ้น โดยการเายแพร่ โดย
การประกาศา่านบอร์ดประชาสัอพันธ์แภะเว็บไซด์ของหน่วยงาน พร้ออทั้งประชาสัอพันธ์ไปยังหน่วยงานูายนอก
เพื่อการรับรผ้แภะเข้าถึงกภุ่อเป้าหอายได้อย่างอีประสิทธิูาพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรอการในการสรรหาแภะเภือกสรร เพื่อให้การดาเนินงานสรรหาแภะเภือกสรร าผ้ ที่อี
ควาอรผ้ ควาอสาอารถ แภะเป็นคนดี สอดคภ้องตาอูารกิจของหน่วยงาน
1.5 การคัดเภือกบุคคภเพื่อเภื่อนระดับแภะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สผงขึ้น ต้องเป็นไปด้วยควาอ เป็น
ธรรอ เสออูาคแภะยุติธรรอ เพื่อให้ได้บุคคภที่อีควาอรผ้ควาอสาอารถ เหอาะสอกับตาแหน่ง
2. ด้านการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก ดาเนินการวางแานพัฒนาบุคคภ เพื่อพัฒนาควาอรผ้ ทักษะ แภะ
สอรรถนะ แต่ภ ะตาแหน่ ง ของพนั กงานส่ ว นตาบภ พนักงานครผ ภผ กจ้างประจา แภะพนักงานจ้างให้ อีา ภการ
ปฏิบัติงาน ที่อีาภสัอฤทธิ์ที่สผง ตาออาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องอือที่หภากหภายในการพัฒนาบุคภากร
ได้อย่างอี ประสิทธิูาพ ตาอแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแานพัฒนาบุคภากรระยะเวภา 3 ปี แภะดาเนินการตาอแานฯ ให้สอดคภ้องตาอ ควาอจาเป็น
แภะควาอต้องการในการพัฒนาบุคภากรในหน่วยงาน
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคภากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคภากรแต่ภะตาแหน่ง

-22.3 สร้างบทเรียนควาอรผ้เฉพาะด้านตาอสายงานให้อยผ่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้บุคภากร ใช้ เป็น
แหภ่งเรียนรผ้ได้ตภอดเวภา
2.4 ดาเนินการประเอินพนักงานตาอเกณฑ์อาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในควาอรผ้ ทักษะ แภะ สอรรถนะ
2.5 ดาเนินการประเอินควาอพึงพอใจของพนักงาน ที่อีาภต่อการพัฒนาบุคภากรทุกส่วนราชการ
3. ด้านการธารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก อีการวางแานกภยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคภ เพื่อการ
พัฒนาคุณูาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แานควาอก้าวหน้าในสายงาน การประเอินาภ การปฏิบัติราชการ
บาเหน็จ ควาอดีควาอชอบ การพัฒนาระบบฐานข้ ออผภบุคภากร สูาพแวดภ้ออในการทางาน ควาอปภอดูัยใน
การทางาน การอีส่วนร่วอในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร แภะการยกย่อง ชอเชย เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
ดีเด่น หรือสร้าง คุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร แภะสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจผงใจให้บุคภากรเกิดควาอ
าผกพันต่อองค์กร ตาอ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ประชาสัอพันธ์แภะเายแพร่แนวทางเส้นทางควาอก้าวหน้าในสายงานตาแหน่ง ให้พนักงาน ทุก คน
ทุกตาแหน่งทราบ
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้ออผภบุคภากรในระบบศผนย์ข้ออผภบุคภากรท้องถิ่น แห่งชาติ ให้
ถผกต้อง ครบถ้วน แภะเป็นปัจจุบัน
3.3 จั ด ให้ อี ก ระบวนการประเอิ น าภการปฏิ บั ติ ง านราชการ ที่ เ ป็ น ธรรอ เสออูาค แภะสาอารถ
ตรวจสอบได้
3.4 จัดให้อีการพิจารณาควาอดีควาอชอบ ตาอาภการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรอ เสออ ูาค
แภะสาอารถตรวจสอบได้
3.5 ดาเนิ น การพิจ ารณาควาอดีควาอชอบการปฏิบัติห น้าที่ร าชการประจาปีเ พื่ อยกย่ องชอเชย แก่
พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานแภะคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.6 จัดให้อีการพัฒนาคุณูาพชีวิตที่ดีแ ก่พนักงานในด้านสูาพแวดภ้ออการทางาน ด้านควาอปภอดูัย
ในการทางาน ด้านการอีส่วนร่วอในการทางาน
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก อีกาหนดอาตรฐานคุณธรรอ จริยธรรอด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคภ เพื่อการพั ฒนาคุณูาพชีวิตที่ดีในการทางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแภะประพฤติปฏิบัติตัวของ
พนักงานในองค์กร ยึดถือนาอาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตาอแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 แจ้งให้บุคภากรในสังกัด รับทราบถึงประอวภจริยธรรอข้าราชการส่วนท้องถิ่น แภะข้อบังคับ องค์การ
บริหารส่วนตาบภูผาาหออก ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้าผ้บังคับบัญชา ออบหอายงานให้แก่าผ้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรอ ไอ่เภือกปฏิบัติรวอถึง การ
ควบคุอ กากับ ติดตาอ แภะดผแภาผ้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาอหภักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ แภะ กฎหอายที่
เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริอให้พนักงานให้ปฏิบัติงานตาอแานการเสริอสร้างอาตรฐาน วินัยคุณธรรอจริยธรรอ แภะ
ป้องกันการทุจริต
ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก ดาเนินการรายงานาภ การดาเนินงาน
ตาอนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคภ ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุภาคอ – 31 อีนาคอ ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เอษายน – 30 กันยายน
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุอูาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสนธยา ตาทุวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบภูผาาหออก

