ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………………………………………..
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)
ข้าพเจ้า นายอามาลย์ ประทุมเทศ ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา กาหนด
นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารงานทรั พ ยากรบุ ค คล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะโละแมะนา ดาเนินการวางแผนกาลังคน สรรหาคนตามคุณลั กษณะ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา ดังนี้
1.1 จั ดท าแผนอัต ราก าลั ง 3 ปี เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดโครงสร้า งและกรอบอั ตราก าลั ง
ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ
10 ของอัตรากาลังทั้งหมด
1.3 การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เข้ า รั บ ราชการ หรื อ ประกาศ
รับ โอนย้ ายพนั กงานส่ว นท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ที่สูงขึ้น โดยการเผยแพร่ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดาเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วย
ความเป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
2. ด้านการพัฒนา
องค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลตะโละแมะนา ด าเนินการวางแผนพัฒ นาบุคลากรเพื่อพัฒ นา
ความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะแต่ ล ะต าแหน่ ง ของพนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานครู และพนั ก งานจ้ า ง
ให้ มีผ ลการปฏิ บั ติ งานที่มี ผ ลสั มฤทธิ์ ที่ สู ง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้ เครื่อ งมือ ที่ห ลากหลาย
ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

-22.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา 3 ปี และดาเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตาม
ความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 กาหนดเส้ น ทางการพัฒ นาบุค ลากร เพื่อเป็นกรอบในการพั ฒ นาบุคลากรในแต่ล ะ
ตาแหน่ง
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learming เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.4 ดาเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ
3. ด้านการธารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุ คคลเพื่ อการพั ฒ นาคุณภาพชีวิต ที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ บาเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ความปลอดภัยในการทางาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง
ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งให้
พนักงานทุกคน ทุกตาแหน่งทราบ
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.3 จั ด ให้ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านราชการที่ เ ป็ น ธรรม เสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้
3.4 จัดให้การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสนอภาค และสามารถตรวจสอบได้
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา มีกาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการ
บริห ารทรั พยากรบุ คคล เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและ
ประพฤติปฏิบัติตัวของพนักงานในองค์กร ยึดถือนามาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
4.1 แจ้ งให้บุ คลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น และ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนาว่าด้วยว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-34.3 ส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริต
ทั้งนี้ให้งานการเจ้าหน้ าที่ องค์การบริหารส่ วนตาบลตะโละแมะนาดาเนินการรายงานผล
การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565

(นายอามาลย์ ประทุมเทศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโละแมะนา

