ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อ ให้ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ใน ก าร ด ำเน ิน งาน ข อ งห น ่ว ยงาน ภ าค รัฐ (เก*63โ6เ{7 3กป 'ใ"6ลกรเวลโอก0 / /\ร56551าก6ก* ะโโ/\)
เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว จึง กำหนดนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุค คล เพื่อ เป็น แนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑.จัด ทำแผนอัต รากำลัง ๓ ปี เพื่อเป็น เครื่อ งมือ สำคัญ ในการตรวจสอบการใช้ต ำแหน่ง
ของเทศบาลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาบ
บุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีต ามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒
๒.ควบคุม การประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิราชการของพนัก งาบเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติงาบชองพนัก งานจ้างให้เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารที่คณะกรรมกาพนัก งาน
เทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด
๓.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลได้มีการพัฒนาความรูความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำข้อมูล
ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นำมาซี่งการประยุกต์ใช้ไนการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
๔.การสรรหาตำแหน่งสายงานบริห ารที่ว่างให้ดำเนิน การตามหลัก เกณฑ์ท ี่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด
๔.การคัด เลือ กบุค คลที่จ ะเช้า รับ การประเมิน ผลงานเพื่อ แต่ง ตั้ง ให้ด ำรงตำแหน่ง สูง ขึ้น
ในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรีกำหนด
๖ .การให้โอนการรับ โอนพนัก งานเทศบาลหรือ พนัก งานส่วนท้อ งถิ่น อื่น หรือ ช้าราชการ
ประเภทอื่น ต้อ งเสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด กาญจนบุร ี โดยให้ส่วนราชการ
ด้น สังกัด เติม หรือองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ป ระสงค์จะรับ โอนทั้งสองแห่งประสาน
วัน รับ โอนหรือให้โอบและกำหนดวัน ที่รับโอนและให้โอน โดยคำสั่ง ให้ม ีผ ลในวัน เดีย วกัน เพื่อ เสนอ
คณะกรรมารพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ีใ ห้ค วามเห็น ชอบ และออกคำสั่งรับ โอนและให้โอน
ภายใบ ๑๔ วับ นับแต่คณะกรรมการพนักงาบเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีให้ความเห็นชอบ
-๒-/ ๗.การกำหนด...

๗.การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการชองเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไชการบริการงานบุคคล
ชองเทศบาล
๘.วิธีการบริหารและการปฏิบ่ติงานชองพนักงานเทศบาล
- นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลทำการแทนโดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล
- เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจปลัดเทศบาลจะมอบ
อำนาจหน้าที่ป ลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้น มิได้กำหนดเป็นเรื่องการมอบอำนาจไว้
เป็น อย่า งอื่น ปลัด เทศบาลอาจมอบอำนาจโดยทำเป็น หนังสือ ให้ห ัว หน้าส่ว นราชการปฏิบ ัต ิร าชการแทน
ในนามของปลัดเทศบาล
- กรณีท ี่ไ ม่ม ิป ลัด เทศบาลหรือ มีแ ต่ไ ม่ส ามารถปฏิบ ัต ิร าชการได้ ให้ห ัวหน้า
ส่วนราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามิหัวหน้าส่วนราชการหลายคน ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งหัวหน้า
ส่วนราชการคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน
- กรณีไม่ม ิผู้ดำรงตำแหน่งผู้อ ำนวยการกอง หรือมิแต่ไม่ส ามารถปฏิบ ัติราชการ
ได้ให้น ายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนัก งานเทศบาลในกองหรือส่ว นราชการคนใดคบหนึ่งที่เห็น สมควรให้เป็น
ผู้รักษาราชการแทบได้
๙ .การรับ สมัค รคัด เลือ กเพื่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั้ง บุค คลเข้า รับ ราชการและรับ สมัค รบุค คล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มิการประกาศทางเว็บไซต์และป้ายประซาสัมพันธ์ของเทศบาล
๑ 0 .ม กิ ารพัฒ นาบุค ลากรทุก สายงาน โดยให้ได้รับการติกอบรมความรู้ในหลักสูตรตาม
สายงานเพื่อมุ่งเน้นในการพัฒ นาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภท
๑๑.จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้า ราชการ และเจ้า หน้า ที่ข องรัฐ แต่ล ะประเภท และเพื่อ ให้ก ารบัง คับ ใช้ม าตรการทางจริย ธรรมของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประ๓ ทเป็นไปอย่างมิประสิทธิภาพ
๑๒.ให้ผู้บ ังคับ บัญ ชามอบงานแก่ผู้ใต้บ ังคับ บัญ ชาอย่างเป็น ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง
ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัตินามระเบียบวินัย
๑๓.เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
ทำให้บุคลากรมิความสุข พึงพอใจและมิแรงจูงใจในการทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุดร เพ็งอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

