
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
 เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล 

----------------------------------------------- 
เพ่ือเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
นั้น 

  ข้าพเจ้านายสมยศ  บุญเย็น ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ ก าหนดนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลลวงเหนือ       
แตล่ะด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านการสรรหา 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคน ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาลต าบล 
ดังนี้ 
  - จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับ
ภารกิจของเทศบาล  
  - จัดท าและด าเนินการแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 
  - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
  - การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอ
ภาคและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  2. ด้านการพัฒนา 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง ของพนักงานเทศบาล ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุ 
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เป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
  - ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
  - สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Learning เพ่ือให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา 
  - ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  - ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ 
  3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
  ส านักปลัด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
  - ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  - จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้  
  - จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
  - ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  - จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 
  - แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับ
องค์การบริหารส่วนต าบลลวงเหนือ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
  - ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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  - ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  
   

ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลลวงเหนือ ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน) 
ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 
 
 

(นายสมยศ     บุญเย็น) 
นายกเทศมนตรีต าบลลวงเหนือ 

 
 
 


