
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า 
เรื่อง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

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

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
(พ.ศ.2561 – 2580) 

 

รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

 

เทศบาลต าบลบ้านต๊ า  จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและ
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

 

1. วางแผนการบริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์กร 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจ
ขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

สามารถตรวจสอบได ้
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ

บุคลากร 
                           

                  ประกาศ  ณ  วันท่ี   8   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565   
 

                                              

                                       
                                ( นายจิรพงศ์   ใจลา ) 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต๊ า 

 
 

 
 



การด๊าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ๊าปี 2565 
เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด๊าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก๊าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน 
2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเพ่ือวางแผน
อัตราก าลังให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี           
(พ.ศ.2564-2566) เพ่ือก าหนด ความต้องการ
ก าลังคนทั้งหมดของเทศบาลในช่วง 3 ปี ว่าต้องการ
ก าลังคน ประเภทใด  ระดับใด จ านวนเท่าใด  จึงจะ
สามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ และภารกิจ
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ใน
เทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
-  มีการด าเนินการสรรหาต าแหน่งที่มีการโอนย้ายใน
ปีงบประมาณ 
-  มีการกรอกข้อมูลของพนักงานเทศบาลในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นได้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด๊าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนา

บุคลากรประจ าปีและด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลต าบล      
บ้านต๊ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานและส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภททุก
ระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 
- ด าเนินการประกาศคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาล
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการเจ้าหน้าที่
ลูกจ้างของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  มีการเผยแพร่ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด๊าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด าเนินการประเมินพนักงานเทศบาลและพนักงาน

จ้าง ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเป็นข้อมูลในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด๊าเนินงาน 
 2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ าว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับของ
เทศบาลต าบลบ้านต๊ าว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และ
พนักงานจ้าง ตามค าสั่งของเทศบาลต าบลบ้านต๊ า 
- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
บ้านต๊ าปี 2561 – 2565 
- มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
บ้านต๊ า 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด๊าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
 

 


