ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………….………..
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็กเห็นความสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นผู้
มีศักยภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตเพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลท่ า ดอกคำบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ เป็ น ไปตามอำนาจหน้ า ที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็ น ธรรม รวมทั้งให้ สอดคล้ องกับการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) จึงกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ดังนี้
1. ด้านการสรรหา
องค์การบริ ห ารส่ วนตำบลท่าดอกคำ ดำเนินการวางแผนกำลั งคน แสวงหาคนตามคุณ ลั กษณะที่
กำหนด และเลือกสรรคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามการกิจของหน่วยงานแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลั งที่รองรับต่อ
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ดำเนิ น การสรรหาพนั ก งานส่ ว นตำบล พนั ก งานครู อบต. และพนั ก งานจ้ างให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน โดยมุ่งเน้นการสรรหาภายในห้วงเวลา ๖0 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่าง
๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ อบต.ท่าดอกคำ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นประกอบด้วย
๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
๒) องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง
๓) เทศบาลในเขตจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง
๔) หมู่บ้านในเขตอบต.ท่าดอกคำ
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตำบล
จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ด้านการพัฒนา
องค์การบริห ารส่ ว นตำบลท่ าดอกคำ ดำเนิ นการวางแผนพัฒ นาบุ คลากร เตรียมความพร้อมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู อบต. เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ อบต.ท่าดอกคำ พัฒนาความรู้
ทักษะ และสมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
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-2๒.๒ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้
ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง
๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้บุคลากรใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.4 ดำเนิ น การประเมิ น พนั ก งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานกำหนดตำแหน่ ง ในความรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ
2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคคลกรทุกสวนราชการ
๓. ด้านธำรงรักษาไว้ และแรงจูงใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ต้องวางจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิ ทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
หน่วยงานแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่ง ให้พนักงานทุกคน
ทุกตำแหน่งทราบ
๓.๒ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อ มูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๓.๓ จัดให้ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้
๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้
๓.๕ ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีเพื่อยกย่องชมเชยแก่
พนักงานดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
๓.๖ จั ดให้ มีการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ ดีแก่พนั กงานในด้ านสภาพแวดล้ อมการทำงาน ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน
๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีกำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติตัวของ
พนักงานในองค์กร ยึดถือนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ แจ้งให้ บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการ
ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๔.๓ ส่งเสริมให้พนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าดอกคำ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
-3-/ครั้งที…่

-3ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน)
ครั้งที่ ๒ รอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายประสงค์ เวฬุวนาธร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

