
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลป่าซาง 

เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง 
------------------------------------------------- 

   การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย 
การพัฒนา การวางแผนอัตราก าลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ลงโทษ และการให้พ้นจากต าแหน่ง เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้
ระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และต้องค านึงถึงความเหมาะสมและจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบการจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนั้น เทศบาลต าบลป่าซาง จึงก าหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

  1.ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

  ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง ต าแหน่งและกรอบ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้
อัตราก าลังของบุคลากร ในการรองรับภารกิจของเทศบาลต าบล เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล มี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ อีกทั้งเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 

2.ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

   เทศบาลต าบลปา่ซาง  โดยงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด ด าเนินการวางแผนก าลังคน 
แสวงหาตามคุณลักษณะที่ก าหนดเพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) เพื่อเทศบาลต าบลป่าซาง  
ใช้ในการก าหนดต าแหน่ง การจัดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจและปริมาณงานให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

2.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานสว่นท้องถิ่นและพนักงานจ้างให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสญูเสียก าลังคนและรักษาไว้ตามท่ีพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 35 ไม่เกินร้อยละ 40 ก าหนด 
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2.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการ และการรับสมัครบุคคล 
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจา้ง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์ของเทศบาลต าบลปา่ซาง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและสรรจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะ 
ด้านในต าแหน่งนั้น ๆ เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของแต่
ละส่วนราชการ 

3. ด้านการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลป่าซาง โดยงานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2564 - 2566 เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นพนักงานผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับ
ภารกิจของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจ าเปน็และความต้องการในการพฒันาของ 
      บุคลากรในทุกหน่วยงาน 

  2.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  2.3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมตามต าแหน่ง 
  2.4 จัดให้มีการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่  
         ก าหนด  

  4.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจา้งอย่างเป็นธรรม ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการ
ปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับรายบุคคล โดยใช้ระบบการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงานพร้อม
กับตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน ต าแหน่งและระดับ รวมทั้งก าหนด
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจา้งไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

  - อบรมให้ความรู้บุคลากรในด้านจริยธรรมและคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
เทศบาลต าบลปา่ซาง วา่ด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
  - ให้ผู้บังคับบัญชา มอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  - ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรา้งมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  
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  6.การสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

  จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีของเทศบาลต าบล เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้ายและสับเปลี่ยน หมุนเวียนต าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 
ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความม่ันใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลป่าซาง ก่อให้เกิดการ
กระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความส าเร็จในสายอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 

จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาลต าบลป่าซาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และบุคลากร
ในสังกัดมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงใจในการ
ท างาน 

  ทัง้นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

    ประกาศ   ณ   วันที่  1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

  

   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


