ประกาศเทศบาลตาบลดอนศิลา
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
---------------------------------------------เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎี กา
ว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ หารการบ้ านเมื องที่ พ.ศ.2546 รองรั บภารกิ จตามแผนการปฏิ รู ปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติ 60 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เทศบาลตาบลดอนศิลา จึงกาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. ด้านการสรรหา (Recruitment)
เทศบาลตาบลดอนศิลา โดยงานการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการวางแผนกาลังคน แสวงหาคน
ตามคุณลักษณะที่กาหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาล ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
ต่อภารกิจและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ 60 ปี (พ.ศ.2561 –
2580)
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกาลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 6 ของบุคลากรทั้งหมด
1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และการรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาและเลื อกสรรเป็ นพนั กงานจ้ าง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตาบลดอนศิลา และแจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
เฉพาะด้านในตาแหน่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงาน
2. ด้านการพัฒนา (Development)
เทศบาลตาบลดอนศิลา โดยงานการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความ
พร้อมของพนั กงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็ นพนักงานผู้ มีผลสั มฤทธิ์สูง พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจของเทศบาลแผนการปฏิบัติรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
2.1 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากรในทุกหน่วยงาน
2.2 นาระบบสารสนเทศมาให้เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมตามตาแหน่ง
2.4 จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่กาหนด

3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)
เทศบาลตาบลดอนศิลา โดยงานการเจ้าหน้าที่ จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อเทศบาล ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างรับทราบ
3.2 กาหนดให้จัดกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากร
3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน
3.4 จัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น การคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่น การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันระหว่าง
บุคลากรกับเทศบาล และหากมีบุ คลากรที่ประพฤติ ดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง ให้ผู้ บังคับบัญชารายงานให้
นายกเทศมนตรีรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3.5 ดาเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการต่างๆ ตามที่ระเบียบกาหนด
3.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลกาหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเพิ่มค่าจ้าง
และเลื่อนขั้นตอบแทนเป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนด หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวม
และรีบนาเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาโดยด่วน
4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)
เทศบาลตาบลดอนศิลา โดยทุกสานัก/กองต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
เป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม กากับ
ดูแลให้การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บวิ นั ย ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการเทศบาล
ตาบลดอนศิลา อาเภอเวียงชัย จั งหวัดเชียงราย พ.ศ.2555 หากผู้ ใต้บังคับบัญชากระทาความผิ ดหรือทุจริต
ให้รายงานนายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว
4.2 การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ งพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ นให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ นในต าแหน่ ง ต่ า งๆ
จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ทั้งนี้ ให้ งานการเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายดั งกล่ าวให้นายกเทศมนตรี
ตาบลดอนศิลาทราบภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563
(นายทวีศักดิ์ นทอง)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลดอนศิลา

