
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                      
(พ.ศ.2561 – 2580) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริม
ให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

  1. วางแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน  
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ
องค์กร เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ
ตรวจสอบได้  
  6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
     (ลงช่ือ) 

                       (นางอาภรณ์    แสงยศ) 
              ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยนื  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก 
หรือโอนย้าย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิน่ มาด ารงต าแหน่งท่ี
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปล่ียนสายงานท่ีสูงขึ้น  
 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ) 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  3  ต าแหน่ง  3  อัตรา  ดังนี้ 
1.ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
 จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล 
2.ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด  
 จ านวน  1  อัตรา  สังกัด  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมฯ 
3.ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า กองการประปา 
-ด าเนินการแต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ท่ี 1/2563  เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ช่วยเหลือการสรรหาและเลือกสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  10 กันยายน 2563  
-ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ประจ าปี 2563 ในวันท่ี 28 กันยายน 2563 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
  

 
 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

-ด าเนินการขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเชียงยืน เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลเชียงยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563    
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลเขียงยืน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาลต าบลเขียงยืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลเขียงยืนเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้  



 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง 
ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลต าบลเขียงยืน 

 
 



 


