
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
************************* 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrityand Transparency 
Assessment : ITA) นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศต าบลท่าช้าง ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน 
เทศบาลต าบลท่าช้าง มีการวางแผนและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรสอดคล้อง

กับเป้าหมาย พันธกิจ รวมทั้งนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย แผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้ 
       ๑.๑ ด าเนินการการจัดท าแผนอัตราก าลังในระยะเวลาสามปี มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของเทศบาล วิเคราะห์ยุทธ์ศาสตร์ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล มีการก าหนดส่วนราชการภายในและก าหนด
ต าแหน่งพร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการอย่างชัดเจน เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศให้ประชาชนรับทราบ 
 ๑.๒ การท าแผนอัตราก าลังเทศบาล มีการวิเคราะห์ปริมาณงานระยะเวลาการ
ด าเนินการ เพ่ือน ามาค านวณเป็นอัตราก าลังที่ต้องการ และมีการจ าแนกอัตราก าลังคนที่ต้องการอย่างชัดเจน
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ การปรับปรุงแผนอัตราก าลังในระยะเวลาสามปี มีการวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจ
หน้าที่เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ดนครราชสีมา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๑.๔ ภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในแผน
อัตราก าลังระยะเวลาสามปี ต้องไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเทศบาลต าบลท่าช้าง 

2. ด้านการสรรหา และการบรรจุแต่งตั้ง 
2.1  การสรรหาและเลือกสรร การด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรของเทศบาล 

ต าบลท่าช้าง ต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรม (Meri System) โดยยึดหลักความเสมอภาค ความสามารถ ความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผู้มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงาน 

2.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหา ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาก่อน จึงสามารถออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้ 

 
 
 



3. การพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้าง เป็นผู้มีความรู้ ความสารถ มีทักษะ มีคุณธรรม  

จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
โดยมีแนวทางดังนี้ 
  ๓.๑ หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้พนักงานเทศบาล    
แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๓.๒ วิธีการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าช้างด าเนินการ
โดยจัดการอบรมให้ความรู้เอง หรือจัดส่งเข้ารับการอบรมในส่วนราชการอ่ืนฯ 
 4.   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านการท างาน 
     4.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน เพื่อให้ข้าราชการท างานอย่างมีความสุข 
มีความปลอดภัย สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ 
     ๔.1.2 จัดระบบการท างานที่ดี เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
     ๔.๑.๓ จัดการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักคุณธรรมข้าราชการมีโอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านส่วนตัว 
    4.2.1 จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเป็นประจ า เพ่ือให้ข้าราชการมีสุขภาพดีทั้งใน
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ๔.๒.๒ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี รวมทั้งอาจจัดให้มีหน่วยบริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการ 
    ๔.๒.๓ สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
    ๔.๒.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการพัฒนาจิตใจ เพ่ือให้ข้าราชการ
มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่จะช่วยให้สามารถเผชิญปัญหา และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการด้านสังคม 
    ๔.๓.๑ พัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างข้าราชการทุกระดับ 
    ๔.๓.๒ ด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ข้าราชการมีความสามัคคีและความผูกพันต่อองค์กร 
    4.3.3 ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
  4.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของของข้าราชการด้านเศรษฐกิจ 
    4.4.1 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
 5. การประเมินการปฏิบัติงาน 
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เทศบาลต าบลท่าช้างมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 



   5.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าช้าง ต้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของงานสมรรถนะเป็นหลัก และต้องมี
การประกาศหลักเกณฑ์การประเมินให้บุคลากรทราบ มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การมี
มาตรฐานความเป็นธรรม 
  5.2 การพิจารณาความดีความชอบของเทศบาลต าบลท่าช้าง ต้องมีความถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนี้ 
     5.2.1 มีการพิจารณาความดีความชอบปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่ห้วงเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม และครั้งที่ ๒ ห้วงเดือนเมษายน ถึง กันยายน 
     5.2.2 มีการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปีละ ๑ ครั้ง 
  5.3 การเลื่อนระดับ ยึดหลักความถูกต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะในการท างาน 
  5.4 เทศบาลต าบลท่าช้าง จะด าเนินการประกาศประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” ให้ทราบทั่วไป เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้รักษาผลการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 6. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร 

สนับสนุนและให้พนักงานเทศบาลต าบลท่าช้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต         
มีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖1  เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 
 

     (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

    นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


