ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาหมอ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2542
พระราชบัญญั ติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลหนองปลาหมอ จึ ง
กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และ
สงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป ดังนี้
องคกร
ปจจุบัน

1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน สมบูรณและเปน

3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจของ
องคกร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
4. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
5. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความโปรงใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได
6. พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหมีความเหมาะสม และตรงกับความตองการของบุคลากร
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ

(นายจรัส ผิวขม)
ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป 2563
องคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
ประเด็นนโยบาย
ดานการวางแผนกำลังคน

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพื่อใชในการกำหนด
โครงสรางและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
หนวยงาน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหนง
ใหมเพิ่ม รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน
(วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคิดของ
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูที่เกี่ยวของ )

2. จัดทำและดำเนินการสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง - ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจาง ประเภท……..
ทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก
ตำแหนง………. สังกัด………. เมื่อ
หรือโอนยาย
วันที่ ………………………………………………………………..
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม - ประกาศสรรหาพนักงานสวนตำบลและพนักงานจาง ดีเดน
ภารกิจของหนวยงานเพื่อบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ หรือ ประเภท…….. ตำแหนง………. สังกัด………. เมื่อ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น มาดำรงตำแหนงที่ วันที่ ………………………………………………………………..
วางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร

- ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง จางทั่วไป
ประจำป พ.ศ. 2563 ตามคำสั่ง (ชื่อหนวยงาน)
ที่ ………………… ลงวันที่ ………………… เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบพนักงานทั่วไป

ประเด็นนโยบาย

ดานการพัฒนาบุคลากร

โครงการ/กิจกรรม
5. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลัง
ใหมีความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน

ผลการดำเนินงาน
- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ เพื่อวางแผนอัตรากำลังใหมี
ความครบถวน สมบูรณและเปนปจจุบัน

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำป และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ
ใหสอดคลองตามความจำเปน

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำป เพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสริมให
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีสวนรวมในการผลักดัน
นโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลา
หมอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตำบล
หนองปลาหมอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
กลุมเปาหมายคือ พนักงานสวนตำบล เจาหนาที่ ลูกจางของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และตระหนักรูถึง
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม และสามารถ
นำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการสงเสริมใหขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางของ
เทศบาลตำบลพอกนอยเรียนรูดวยตนเองเกี่ยวกับการ
แยกแยะผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดย
การจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู

3. สงเสริมและพัฒนาองคกรมุงสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

ประเด็นนโยบาย
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. ดำเนินการประเมินขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจาง
ตามมาตรฐาน กำหนดตำแหนง ในความรู ทักษะ และ
สมรรถนะ

ผลการดำเนินงาน
- หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง เพื่อพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในตำแหนงตามสายงาน

2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ที่เปนธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดโดยผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม เปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน
กำหนดตำแหนง

1. แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองปลาหมอ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถิ่น

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับขององคการบริหารสวน
ตำบลหนองปลาหมอ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวน
ทองถิ่น

2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ
ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และพนักงานจาง
ตามคำสั่งขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ

3. สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน - มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลหนองปลา
การทุจริตของหนองปลาหมอ ป 2561 - 2564
หมอ ป 2561 - 2564

ประเด็นนโยบาย
โครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
ดานการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตให 1. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในดาน
- มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน
มีความเหมาะสม และตรงกับความตองการ สภาพแวดลอมการทำงาน ดานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล
ของบุคลากร
ดานการมีสวนรวมในการทำงาน
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองปลาหมอ

