
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 60 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั ้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  

1. ด้านการสรรหา (Recruitment)  
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยงานการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการวางแผนกำลังคน แสวงหาคน 

ตามคุณลักษณะที่กำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของเทศบาลตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  
1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับ 

ต่อภารกิจและปริมาณงานที ่เปลี ่ยนแปลงไป รวมทั ้งแผนการปฏิร ูปประเทศและยุทธศาสตร์ 60 ปี             
(พ.ศ.2561 – 2580)  

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ ่นและพนักงานจ้าง          
ให ้ท ันต ่อการเปล ี ่ยนแปลงหร ือการส ูญเส ียกำล ังคน โดยม ุ ่ งเน ้นให ้ม ีอ ัตราว ่างไม ่ เก ินร ้อยละ 6                       
ของบุคลากรทั้งหมด  

1.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และการรับสมัครบุคคล  
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และแจ้งข่าว 
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้ที ่มีความรู้และประสบการณ์  
เฉพาะด้านในตำแหน่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที ่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดี สอดคล้อง      
ตามภารกิจ ของแต่ละหน่วยงาน  

2. ด้านการพัฒนา (Development) 
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยงานการเจ้าหน้าที ่ ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร      

เตรียมความพร้อมของพนักงานส่วนท้องถิ ่น เพื ่อเป็นพนักงานผู ้มีผลสัมฤทธิ ์ส ูง พัฒนาความรู ้ ทักษะ          
และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจ     
ของ เทศบาลแผนการปฏ ิบ ั ต ิ ร ู ป  ประ เทศและย ุทธศาสตร ์ ช าต ิ  20 ป ี  (พ .ศ .2561 – 2580)                            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนา
ของบุคลากรในทุกหน่วยงาน 

2.2 นำระบบสารสนเทศมาให้เพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
2.3 ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมตามตำแหน่ง  
2.4 จัดให ้ม ีการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ ่น ตามเกณฑ์มาตรฐานความร ู ้  ท ักษะ            

และสมรรถนะ ที่กำหนด  



3. ด้านการรักษาไว้ (Retention)  
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยงานการเจ้าหน้าที่ จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ ำ 
และพนักงานจ้าง และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อเทศบาล ตามแนวทาง       
การปฏิบัติ ดังนี้  

3.1 จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างรับทราบ  

3.2 กำหนดให้จัดกิจกรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากร  
3.3 ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        

ให้เป็นปัจจุบัน  
3.4 จ ัดกิจกรรมการยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช ่น การคัดเล ือกพนักงานส่วนท้องถิ่น         

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักผูกพันระหว่าง 
บุคลากรกับเทศบาล และหากมีบุคลากรที่ประพฤติดีสมควรแก่การเป็นแบบอย่าง ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน    
ให้นายกเทศมนตรีรับทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

3.5 ดำเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการต่างๆ ตามท่ีระเบียบกำหนด  
3.6 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ 

และ พนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เทศบาลกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือน       
การเพิ ่มค่าจ้าง และเลื ่อนขั ้นตอบแทนเป็นไปตามช่วงเวลาที ่กำหนด หากมีบุคลากรร้องเรียน ร้องขอ         
ความเป็นธรรมให้รวบรวม และรีบนำเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาโดยด่วน  

4. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)  
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยทุกสำนัก/กองต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กำกับดูแลให้การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง 
ควบคุม กำก ับด ูแลผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชาปฏิบ ัต ิตามระเบียบว ิน ัย ประมวลจร ิยธรรมของข ้าราชการ               
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  อำเภอเว ียงป่าเป ้า จ ังหว ัดเช ียงราย พ.ศ.2555 หากผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา               
กระทำความผิดหรือทุจริต ให้รายงานนายกเทศมนตรีทราบโดยเร็ว  

4.2 การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ ้นในตำแหน่งต่างๆ       
จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ รายงาน
ผลการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ทราบภายในวันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปี จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
        
 
 
              ว่าที่ ร.ต. 
              (ณรงค์เดช  จิยะพงศ์) 
                                                   นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 


