ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก จึงกาหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้
1. วางแผนการบริหารอัตรากาลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร
2. มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการสรรหาของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร และกิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มี
ความถูกต้อง ทันเวลา
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้
7. ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรมเหมาะสมตามระเบียบที่กฎหมาย
กาหนด
8. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

(ลงชื่อ )
( นายไพทูรย์ นรเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก

การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นนโยบาย
ด้านการวางแผนกาลังคน

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง เพื่อกาหนดตาแหน่ง
ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง )

2. จัดทาและดาเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง - ดาเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก
ตาแหน่ง………. สังกัด………. เมื่อ
หรือโอนย้าย
วันที่ ………………………………………………………………..
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม - ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ ตาแหน่ง………. สังกัด………. เมื่อ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งที่ วันที่ ………………………………………………………………..
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร

- ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2565
ตามคาสั่ง (ชื่อหน่วยงาน) ที่ ………………… ลง
วันที่ ………………… เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการ
สอบพนักงานทั่วไป

ประเด็นนโยบาย

ด้านการพัฒนาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากาลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลตะโกเพื่อวางแผนอัตรากาลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ
ให้สอดคล้องตามความจาเป็น

- มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจาปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ดาเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตะโกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
คือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตะโกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดาเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโกเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
การจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

ประเด็นนโยบาย
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. ดาเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ตามมาตรฐาน กาหนดตาแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ

ผลการดาเนินงาน
- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในตาแหน่งตามสายงาน

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ ดูแล กากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วน
ตาบลตะโกว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตาบลตะโกว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กากับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ดาเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง
ตามคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน - มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปี 2561 - ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโก ปี พ.ศ.
2565
2561 - 2565
– มีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลตะโกประจาปี
พ.ศ.2565

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ 1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ สภาพแวดล้อมการทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล
ของบุคลากร
ด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
- จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก

