ประกาศองค์การบริ หารส่วนตาบลคอนฉิม
เรื่ อง นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
.....................................................................
เพื่อให้การบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริ หารส่วนตาบลคอนฉิม เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้งให้ ส อดคล้องกับ การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ หน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลคอนฉิ ม จึ ง ก าหนดนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้
1. นโยบายการวางแผนอัตรากาลัง จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่ อกาหนดต าแหน่ งการจัดอัตรากาลัง
โครงสร้างให้เหมาะสมกับ อานาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตรากาลังและการใช้อตั รากาลังของบุคลากรเพื่อให้การบริ หารงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจตามอานาจหน้าที่ มีประสิ ทธิภาพมีความ
คุม้ ค่า ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริ หารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร
2.1 การสรรหาตาแหน่ งสายบริ หารที่ ว่าง ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่ วนตาบลจังหวัดขอนแก่นกาหนด ตามประกาศ ก.อบต. เรื่ องมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตาบลให้ดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร พ.ศ.2560 และ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2.2 การคัดเลื อกบุคคลที่ จะเข้ารั บการประเมิ นผลงานเพื่ อแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งสู งขึ้นใน
ตาแหน่ งต่างๆ จะยึดความรู ้ ความสามารถและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล จังหวัด
ขอนแก่นกาหนด
2.3 การย้าย การโอน การให้โอนพนักงานส่ วนตาบล และการรับโอนข้าราชการหรื อพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็ นพนักงานส่วนตาบล ต้องได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น
3. นโยบายการบริ หารงานของพนักงานส่ วนตาบล นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลอาจมอบอานาจให้
ปลัด อบต.หรื อรองปลัด อบต. ทาการแทน โดยให้เป็ นไปตามกฎหมาย เรื่ องที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็ นอานาจ
ไว้เป็ นอย่างอื่น ปลัด อบต. อาจ มอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อให้รองปลัด อบต.ปฏิบตั ิราชการแทน กรณี ที่ไม่มีปลัด อบต.
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ให้รองปลัด อบต.เป็ นผูร้ ักษา ราชการแทน ถ้ามีรองปลัดอบต.หลายคน ให้นายก อบต.
แต่งตั้งรองรองปลัดอบต.คนหนึ่ งเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน กรณี ไม่มีผูด้ ารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการกอง หรื อมีแต่ไม่สามรถ
ปฏิบตั ิราชการได้ให้นายก อบต. แต่งตั้งพนักงานส่ วนตาบลในกองหรื อหัวหน้าส่ วนราชการ คนใดคนหนึ่ งที่เห็นสมควรให้
เป็ นผูร้ ักษาราชการแทนได้ กรณี ที่มีคนดารงตาแหน่ งนั้นว่างลง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้ ให้นายก
อบต.ที่เห็ นสมควรรักษาการในตาแหน่ งนั้น ให้ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมายงานแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิรวมทั้ง ควบคุม กาชับ ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร จัดทาแผนพัฒ นาบถคลากร เพื่ อให้พ นักงานส่ วนตาบลทุกคนและทุ ก
ตาแหน่ งตามแผนอัตรากาลัง ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลคอนฉิ ม ได้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็ น บุคคลที่มีประสิ ทธิภาพและมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน สามารถนาข้อมูลข่าวสารมาประมวลผลความรู ้ใน
ด้านต่างๆ นา มาซึ่ง การประยุกต์ใช้ในการ)ปฏิบตั ิราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
อย่าง เหมาะสม
5. นโยบายการประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน การประเมิ น ผลการปฏิ บัติราชการของพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานครู อบต.ลูกจ้างประจาและ ประเมิ น ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วน ตาบลจังหวัดขอนแก่นกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดื อนพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน ในแต่ละครึ่ งปี งบประมาณนั้น ๆ
6. นโยบายการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต มี วิ ธี ก ารในการก าหนดปั จ จัย ท าให้ มั่ น ใจว่ า สถานที่ ท างานมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และพนักงาน ส่วนตาบลมีส่วนร่ วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางาน และมีวิธีการในการ
กาหนดปัจจัยสาคัญ ๆ ซึ่งมีผลต่อ ความผาสุ ก ความพึงพอใจและแรงใจในการทางาน
7. นโยบายส่ งเสริ มจริ ยธรรมและคุณธรรมในองค์กร จัดท าประมวลจริ ยธรรมเพื่อเป็ นมาตรฐานทาง
จริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ
ทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ง ทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
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