ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนก
ปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตลอดจนสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ คาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tansparency
Assessment: ITA)
ข้าพเจ้า นายอลงกรณ์ ตอนท้วม ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง ได้
กาหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา
วางแผนกาลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และเลือกสรรบุคคล
ที่เป็น คนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลสีคิ้ว
๑.๒ จัดทาและคาเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐
ของ อัตรากาลังทั้งหมด
๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงตาแหน่งทีว่ ่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการ
เผยแพร่ โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงาน ภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดาเนินงานสรรหาและ
เลือกสรร ผู้ที่มคี วามรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นไปด้วย
ความ เป็นธรรม เสมอภาคและยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลทีม่ ีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่ง
......../๒.ด้านการพัฒนา
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๒. ด้านการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพือ่ พัฒนาความรู้
ทักษะ และ สมรรถนะ แต่ละตาแหน่ง ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มี ผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากร ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๓ ปี และดาเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม
ความจาเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
๒.๒ กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้
บุคลากร ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๒.๔ ดาเนินการประเมินพนักงานตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ
๒.๕ ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ
๓. ด้านการธารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อการ บาเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน ความ
ปลอดภัยในการ ทางานการมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่องชมเชย เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ สร้าง คุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่ง ให้
พนักงาน ทุกคนทุกตาแหน่งทราบ
๓.๒ ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถ ตรวจสอบได้
๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
๓.๕ ดาเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปีเพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
....../๓.๖จัดให้มีการพัฒนาฯ
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๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานในด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้าน
ความ ปลอดภัยในการทางาน ต้านการมีส่วนร่วมในการทางาน
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
องค์การบริหารส่ วนตาบลตาบล มีกาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติ
ปฏิบัติตัวของ พนักงานในองค์กร ยึดถือนามาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ
รวมถึง การควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
๔.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานให้ ป ฏิ บั ติ ง านตามแผนการเสริ ม สร้ า งมาตรฐาน วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้ าที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลดอนเมือง ดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนเมษายน)
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(นายฉลอง ทุมขุนทด)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนเมือง

