
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลไหล่หิน 
เรื่อง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

---------------------------------------------------------- 
 

 เ พ่ือให้ เป็น ไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) นั้น  
 ข้าพเจ้า นายธรรมรักษ์     เชียงพรหม  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลไหล่หิน                  
ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาล         
ต าบลไหล่หินแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

 ๑. ด้านการสรรหา 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาลต าบลไหล่หิน
ดังนี้ 
   1.1. จัดท าแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ กรอบอัตราก าลัง       
ที่รองรับภารกิจของเทศบาลต าบลไหล่หิน 
   1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐                 
ของอัตราก าลังทั้งหมด 
   1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น          
โดยการเผยแพร่โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหา    
และเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
   1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความ เป็นธรรม 
เสมอภาค และยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

  ๒. ด้านการพัฒนา 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ    
และสมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์
นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 

  /2.1  จัดท า... 
 



 
- ๒ – 

 
   2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และดาเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตาม

ความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
   2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร          

แต่ละต าแหน่ง 
   2.3 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
   2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร

ทุกส่วนราชการ 
 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความ
ปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนรวมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง 
ให้บุคลากรทราบ 

   3.๒ ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

   3.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบได้ 

   3.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

   3.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าป ี
เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

   3.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนรวมในการท างาน 

 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
   4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

และข้อบังคับเทศบาลต าบลไหล่หิน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา หมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม            

ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

   4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓ 

 
 
 
           /ทั้งนี้... 
 



 
                                            - 3 - 
 
ทั้งนี ้ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนินการรายงานผลตามนโยบาย

บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้        
   ครั้งที่  1   รอบ    6  เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน)         
   ครั้งที่  2   รอบ  12  เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 
                                                                   ( นายธรรมรักษ์     เชียงพรหม ) 
                                                                     นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน    
 
 


