ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………………….
เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองคกร รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)
องค ก ารบริ ห ารสว นตํ า บลด า นแม แ ฉลบ จึ ง กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. จัดทํ าแผนอัตรากํา ลัง 3 ป เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญ ในการตรวจสอบการใชตําแหน งของ
องคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2. ควบคุ ม การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
พนักงานครู ลูกจางประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด พรอมทั้งใหการเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล พนักงานครู ลูกจางประจํา และการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจางเปนไปตาม
ชวงเวลาที่กําหนด
3. จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ คลากร เพื่อ ใหบุคลากรในองคก ารบริ หารส วนตํ าบลได มี ก ารพั ฒ นา
ความรู ความสามารถ สรา งวิสัย ทั ศน ปรับ เปลี่ยนทั ศนคติใหเป นบุค ลากรที่มีป ระสิ ทธิภ าพและมี การเรี ยนรู
รวมกั น สามารถนํ าขอ มูล ขาวสารมาประมวลผลความรูในดานตาง ๆ นํ ามาซึ่ งการประยุ กตใช ในการปฏิ บั ติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณไดอยางเหมาะสม
4. การสรรหาตําแหนงสายงานบริหารที่วา ง ใหดําเนิน การตามหลั กเกณฑ ที่ค ณะกรรมการ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
5. การคั ดเลือ กบุ ค คลที่ จะเข ารับ การประเมิ น ผลงานเพื่ อ แต งตั้ งให ดํา รงตํ าแหน งสู งขึ้ น ใน
ตํ า แหน ง ต า ง ๆ จะยึ ด ถื อ ความรู ความสามารถและเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการพนั ก งาน
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
6. การใหโอนและการรับโอนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่น
หรือขาราชการประเภทอื่นตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรี
โดยใหสวนราชการตนสังกัดเดิมหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสวนราชการที่ประสงคจะรับโอนทั้งสองแหง
ประสานวัน รับ โอนหรื อใหโอนและกําหนดวัน ที่รับ โอนและใหโอน โดยคําสั่ งให มีผ ลในวัน เดี ยวกัน เพื่ อเสนอ
คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดกาญจนบุรีใหความเห็นชอบ และออกคําสั่งรับโอนและ
ให โอนภายใน 15 วั น นั บ แตค ณะกรรมการพนัก งานองค การบริห ารสวนตํ าบลจั งหวั ด กาญจนบุ รีให ค วาม
เห็นชอบ
/7. การกําหนด…

-27. การกําหนดโครงสรางสวนราชการ การแบงสวนราชการภายในและการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบภายในสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
- นายกองคการบริหารสวนตํา บลอาจมอบอํานาจให ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ทําการแทนโดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนตําบล
- กรณี ที่ไม มีป ลัด องคก ารบริห ารส วนตํ าบล หรื อมี แต ไมสามารถปฏิ บั ติราชการได
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูรกั ษาราชการแทน
- กรณี ที่ตําแหนงพนั กงานองคการบริหารสวนตํา บลตําแหนงอื่นวางลง หรือ ผูดํา รง
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจสั่งใหพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้น
9. การรั บสมัค รคั ดเลื อกเพื่อบรรจุแ ละแตงตั้งบุค คลเขา รับ ราชการและรับ สมั ครบุ คคลเพื่ อ
เลือกสรรเปนพนักงานจาง มีการประกาศทางเว็บไซตและปายประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยใหไดรับการฝกอบรมความรูในหลักสูตรตามสายงาน
เพื่อมุงเนน ในการพัฒ นาตามมาตรฐานและแนวทางการกํ าหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเปนสําหรับตําแหนงแตละประเภท
11. จัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ข าราชการ และเจา หนา ที่ ข องรัฐแตล ะประเภท และเพื่ อให การบั งคับ ใช ม าตรการทางจริย ธรรมของผูดํ า รง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
12. ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชามอบงานแกผู ใตบั งคับ บั ญ ชาอย า งเป น ธรรม ไม เลื อ กปฏิ บั ติ รวมทั้ ง
ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบวินัย
13. เสริมสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะอาดเปน ระเบียบเรียบรอยถูกสุขลักษณะทํา
ใหบุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2563
พันจาเอกสันติ ซิบเข
( สันติ ซิบเข )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ

