ประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลหวยเม็ก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒564
…………………………………………
ตามความในมาตรา 1๕ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคท า ย แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔6 พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศและยุ ทธศาสตร ช าติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งใหส อดคลองกับ การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
เทศบาลตํ า บลห ว ยเม็ ก ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ ง บุ ค ลากรของ
หน ว ยงานเป น ทรั พ ยากรสํ า คั ญ ที่ จํ า เป น และต อ งใช ใ นหลากหลายหน า ที่ บุ ค ลากรขององค ก รจะเป น
ผูสรางสรรคดานตางๆ และเปนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรและนโยบายรวมถึงบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแก
ประชาชนการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลใหทํางานใหกันองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีคุณธรรม จริยธรรม ลวนตองอาศัย การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีเทศบาลตําบลหวยเม็ก จึงกําหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑. ดานการสรรหา
เทศบาลตําบลหวยเม็ก ดําเนินการวางแผนกําลังคนสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ วิธีการที่ระเบียบกําหนด เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็ก โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่
รองรับตอภารกิจของเทศบาลตําบลหวยเม็ก
1.๒ การสรรหาพนักงานเทศบาล ตําแหนง สายบริหารที่วาง และสายปฏิบัติที่วางโดยวิธีการ
ยาย การโอน การคัดเลือก ใหดําเนินกาตามประกาศกําหนดหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุกําหนด
๑.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจาง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส
และประโยชนของทางราชการเปนสําคัญดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบตามแนวหางการบริ ห ารกิ จ การบา นเมือ งที่ดี และใหเ ปน ไปตามประกาศกํ าหนดหลัก เกณฑ ที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
1.๔ การดํ าเนิน การสรรหาพนักงานเทศบาลและพนั กงานจ าง ให แต งตั้งคณะกรรมการ
สรรหา และดําเนินการตามระเบียบและประกาศกําหนดหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุกําหนด
-/๒.ดานการ....

-22. ดานการพัฒนา
เทศบาลตําบลหวยเม็ก ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพรอมของพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานจาง พัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะดานตางๆ เพื่อใหเปนผูมีความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ใหสอดคลองตามความจําเปน
และความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในหนวยงาน
๒.2 จัดทําเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาชองบุคลากรในแตละ
ตําแหนง
๒.๓ นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
๒.4 จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่สอดคลองกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเพื่อพัฒนาทักษะความรูใหเปนมืออาชีพ
2.๕ จัดใหมีการประเมินครูปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานความรู ทักษะ และสมรรถนะที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุกําหนด
๒.๖ จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลหวยเม็ก
๓. ดานการรํารง รักษาไว และแรงจูงใจ
เทศบาลตําบลหวยเม็ก ดําเนินการวางแผนกลยุทธตานการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการ
พัฒนาบุคลากร ใหเสนทางความกาวหนา สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกยอง ชมเชย สรางความผูกพันใน
องคกร ใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๓.1 กําหนดใหมีกิจกรรม/โครงการยกยองชมเชยพนักงานดีเดนของหนวยงาน
3.๒ จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานอาชีพ แจงเวียนใหทุกคนทราบ
๓.3 ดําเนินการใหไดรับสวัสดิการตางๆ ตามที่ระเบียบกําหนด
3.๔ ควบคุ มให การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานทุกคน พรอมทั้งการใหความดีความชอบ การเลื่อนชั้นเงินเดือน การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง
ตามภารกิจ การเลื่อนขั้นคาจางใหลูกจางประจํา และการตอสัญญาจางพนักงานจาง เปนไปดวยความโปรงใส
ยุติธรรม ปราศจาการกลั่นแกลงหรือใชอคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหากมีพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง ลูกจางประจํา รองเรียนหรือรองความเปนธรรมใหรีบดําเนินการดวยความยุติธรรม
๔. ดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยขาราชการ
เทศบาลตําบลหวยเม็ก แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ
สว นท องถิ่น และขอบังคับเทศบาลตํ าบลหว ยเม็ก ว าดว ยจรรยาบรรณขาราชการสว นท องถิ่น รวมถึงการ
ควบคุม กํากับ ดูแลใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมถึง
ควบคุม กํากับ ติดตามและดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทาง และกฎหมายที่
เกี่ยวของ และเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-/4.2…

-3๔.๒ การพิจารณาแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ใหยึดหลักความรู
ความสามารถ สมรรถนะ ใหดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
วาที่รอยตรี

(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก

