ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
************************
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมี บทบาทสาคัญในการใช้เคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของ
ท้องถิน่ ให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง จึงมีมติเห็นข้อนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2561
- ๒๕๖๕ โตยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรั พยากร
บุ ค คลเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพ และสามารถพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ได้ อย่ า งบรรลุ เป้ า หมายและมี ความพร้ อ มต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่
แนวนโยบายภาครัฐ โปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA) จึงกาหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุ คคลขององค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น้อย ดังนี้
๑. ด้านการสรรหา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยดาเนินการวางแผนกาลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะที่กาหนด และเลือก
สรคนดีคนก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่
รองรับต่อภารกิจองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
๑.๒ ดาเนินการสรรหาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้างให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งนั้นการสรรหาภายในห้วงเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตาแหน่ง
ว่าง
๑.๓ การรับโอนพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์ อบต.เขาน้อย และแจ้งข่าวประขาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น
ประกอบด้วย ๑)สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวั ดลพบุรี 2)ที่ว่าการอาเภอลาสนธิ 3)องค์การ
บริหารส่วนตาบลในเขตใกล้เคียง
๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัด ลพบุ รี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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-2๒. ด้านการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานครู อบต. เพื่อเป็นข้ าราชการผู้มีผลสั มฤทธิ์สูงของ อบต.เขาน้อย พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสรรถนะตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่ห ลากหลายตามเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่ง
๒.๒ ดาเนินการตามแผนพัฒนานคลากรประจาปี โดยการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ตามสายงานของแต่ละตาแหน่ง
๒.๓ จัดองค์ความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM) ได้แก่ ความรู้ด้านแผนงาน
การบริหารงานบุคคล งบประมาณ การคลัง หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
๓. ด้านเก็บรักษาไว้
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยต้องวางจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓๑ กาหนดให้ จั ดกิจ กรรมแข่งขัน กีฬาบุคลากรสั มพันธ์ เป็นประจาทุกปี เพื่อ ให้ กีฬาเป็ น
สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง
๓.๒ จัดทาเส้นทางความก้าวหนในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในหน่วยงานรับทราบ
๓.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
๓.๔ จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนตาบลดีเด่น
พนักงานครู อบต. ดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอยางให้ผู้บังคับบัญชารายงาน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.๕ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล พนัก งานครู อบต.
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลเขาน้ อ ยก าหนด พร้ อ มทั้ ง ให้ ก ารเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งานส่ ว นต าบล
พนักงานครู อบต. และเลื่อนค่าตอบแหนพนักงานจ้างเป็นไปตามชงเวลาที่กาหนด หากมีพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานครู อบต, หรือพนักงานจ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและรีบนาเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อยพิจารณาโดยด่วน
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-3๔. ด้านการใช้ประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย โดยทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๙.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม กากับ ดูแลผู้ ใ ต้บั งคับบั ญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรมพนักงานส่ ว นตาบล และ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทาความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อยทราบโดยเร็ว
๔.๒ การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตาแหน่งต่างๆ จะยืดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ลพบุรี(ก.อบต.จ.ลพบุรี )
กาหนด
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

