
    
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาติ้ว 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

************************************ 

เพ่ือให
เป�นไปตามพระราชบัญญัติข
อมูลข�าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว�า
ด
วยหลักเกณฑ0และวิธีการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตาม แผนการปฏิรูป ประเทศ
และยุทธศาสตร0ชาติ 20 ป9 (พ.ศ.2561 – 2580) รวมท้ังสอดคล
องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินการงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น  

ข
าพเจ
า นายธงชัย  ไมตรีแพน  ตําแหน�ง นายกเทศบาลตําบลปUาต้ิว อําเภอปUาต้ิว จังหวัดยโสธร 
กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช
เป�นแนวทางในการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล             
ของเทศบาลตําบลปUาต้ิว แต�ละด
าน ดังนี้  

๑. ด!านการสรรหา  
    สํานักปลัด เทศบาลตําบลปUาต้ิว ดําเนินการวางแผนกําลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะ

มาตรฐานกําหนดตําแหน�ง และเลือกสรรบุคคลท่ีเป�นคนดีคนเก�ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล ดังนี้  
1.1 จัดทําแผน อัตรากําลัง 3 ป9 เพ่ือใช
ในการกําหนดโครงสร
างและกรอบอัตรากําลัง         ท่ี

รองรับภารกิจของเทศบาลตําบลปUาต้ิว  
1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาข
าราชการ และพนักงานจ
าง ให
ทันต�อการ 

เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือโอนย
าย โดยมุ�งเน
นให
มีอัตรากําลังว�างไม�เกินร
อยละ 1๐ 
ของอัตรากําลังท้ังหมด  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต�งต้ังเข
ารับราชการ หรือประกาศ            รับ
โอนย
าย พนักงานส�วนท
องถ่ิน มาดํารงตําแหน�งท่ีว�าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน       ท่ี
สูงข้ึน โดยการเผยแพร�โดยการประกาศผ�านบอร0ดประชาสัมพันธ0 และเว็บไซต0ของหน�วยงาน พร
อมท้ัง
ประชาสัมพันธ0ไปยังหน�วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู
และเข
าถึงกลุ�มเป\าหมายได
อย�างมีประสิทธิภาพ  

1.4 แต�งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให
การดําเนินงานสรรหา และ
เลือกสรรผู
ท่ีมีความรู
 ความสามารถ และเป�นคนดี สอดคล
องตามภารกิจของหน�วยงาน  

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหน�งท่ีสูงข้ึน ต
องปฏิบัติโดยความเป�นธรรม         
เสมอภาค และยุติธรรม เพ่ือให
ได
บุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน�ง  
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๒. ด!านการพัฒนา  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลปUาต้ิว ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู
 ทักษะ 

และสมรรถนะ แต�ละตําแหน�งของข
าราชการส�วนท
องถ่ิน ให
มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ท่ีสูง             
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง โดยใช
เครื่องมือท่ีหลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได
อย�างมีประสิทธิภาพ      
จนบรรลุเป\าประสงค0นโยบายขององค0กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป9 และดําเนินการตามแผนฯให
สอดคล
อง ตามความ
จําเป�น และความต
องการในการพัฒนาบุคลากรในหน�วยงาน  

2.2 กําหนดเส
นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป�นกรอบในการพัฒนาบุคลากร แต�ละตําแหน�ง  
2.3 สร
างบทเรียนความรู
เฉพาะด
านตามสายงานให
อยู�ในระบบงาน E-learning เพ่ือให


บุคลากรใช
เป�นแหล�งเรียนรู
ได
ตลอดเวลา  
2.4 ดําเนินการประเมินข
าราชการส�วนท
องถ่ินตามเกณฑ0มาตรฐานกําหนด ตําแหน�ง         ใน

ความรู
 ทักษะ และสมรรถนะ  
2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลต�อการพัฒนาบุคลากร             ทุก

ส�วนราชการ  

๓. ด!านการธํารง รักษาไว! และแรงจูงใจ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลปUาต้ิว ต
องมีการวางแผนกลยุทธ0ด
านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน เช�น แผนความก
าวหน
าในสายงาน การประเมินผลการ       
ปฏิบัติราชการ บําเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข
อมูลบุคลากร สภาพแวดล
อมในการทํางาน           
ความปลอดภัยในการทํางาน การมีส�วนรวมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค0กร และการยกย�อง ชมเชย 
เจ
าหน
าท่ีท่ีปฏิบัติงานดีเด�น หรือสร
างคุณประโยชน0ท่ีดีต�อองค0กร และสาธารณชน เพ่ือเป�นการสร
างแรงจูงใจ
ให
บุคลากรเกิดความผูกพันต�อองค0กร ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

3.๑ ประชาสัมพันธ0และเผยแพร�แนวทางเส
นทางความก
าวหน
าในสายงาน ตําแหน�ง          
ให
บุคลากรทราบ  

3.๒ ดําเนินการบันทึก แก
ไข ปรับปรุง ข
อมูลบุคลากรในระบบศูนย0ข
อมูลบุคลากรท
องถ่ิน 
แห�งชาติให
ถูกต
อง ครบถ
วน และเป�นปgจจุบัน  

3.๓ จัดให
มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเป�นธรรม เสมอภาค และ 
สามารถตรวจสอบได
  

3.๔ จัดให
มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน
าท่ีราชการ อย�างเป�นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได
  

3.๕ ดําเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน
าท่ีราชการประจําป9 เพ่ือยกย�อง
ชมเชย แก�บุคลากรดีเด�น ด
านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน0ต�อสาธารณชน  

3.๖ จัดให
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก�บุคลากร ในด
านสภาพแวดล
อม การทํางาน      
ด
านความปลอดภัยในการทํางาน ด
านการมีส�วนรวมในการทํางาน  
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4. ด!านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข!าราชการ  
4.1 แจ
งให
บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข
าราชการส�วนท
องถ่ิน และ 

ข
อบังคับเทศบาลตําบลปUาต้ิวว�าด
วยจรรยาบรรณข
าราชการส�วนท
องถ่ิน  
4.2 ให
ผู
บังคับบัญชา หมอยงานแก�ผู
ใต
บังคับบัญชา อย�างเป�นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ รวมถึง

การควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผู
ใต
บังคับบัญชา ให
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ0 แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข
อง  

ท้ังนี้ ให
งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัดเทศบาลตําบลปUาต้ิว ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามป9งบประมาณ  

ท้ังนี้ ต้ังแต�บัดนี้เป�นต
นไป  

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  
 

 
                                                 (นายธงชัย  ไมตรีแพน)  
                                                นายกเทศบาลตําบลปUาต้ิว 

  

 


