
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

  เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ  มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

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

          ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

      
 
 

          (นายเสถียร  กาโน)        
         นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 

ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล  
 
 
 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
 
3. รบัสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
 
 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลัง
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  เพ่ือพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพ่ิมรองรับภารกิจของหน่วยงาน และหรือการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน  
 
-วิเคราะห์ภาระงาน  การเตรียมข้อมูล การพิจารณาภาระงาน
และก าลังคนให้เหมาะสม จากคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ตามประกาศ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง  
 
 
 
 
- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/แผนสามพัฒนา

บุคลากรสามปี/ นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และ
ด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ  ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 
 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของเทศบาลประจ าปี 
  
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
แผนพัฒนาบุคลากรสามปี/ นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ     
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตาม
ปีงบประมาณ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดมุม
เอกสารเพ่ือการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 

ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามสายงาน 
 
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้  
 

- เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตาม
สายงาน 
 
- เทศบาลต าบลห้ วยไคร้  มี การถ่ ายทอดตั วชี้ วัด โดย
ผู้ บั งคั บบัญ ชาตามล าดับ  ดู แล   ก ากับ  ติดตาม  และ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด  รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับของเทศบาลว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา  มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์  แนวทาง  ระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาล ประจ าปี   

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าห้วยไคร้
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ให้ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามค าสั่งของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้   
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  และรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลประจ าปี   
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 
 

1. จดัให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


