
 
ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
………………………………………. 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 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 าบลนาค า  จึงก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

  1. วางแผนการบรหิารอัตราก าลังใหม้ีความเหมาะสมและสอดคล้องกบับทบาทและภารกิจ
ขององค์กร 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปจัจบุัน  
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคลอ้งกับยทุธศาสตร์และภารกจิของ
องค์กร เพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลง  
  4. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
  5. เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปรง่ใสในการบรหิารทรัพยากรบุคคล และ
สามารถตรวจสอบได ้ 
  6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกบัความต้องการของ
บุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
     ลงช่ือ   

          ( นายชาญชัย    ศรีวิวัฒน์ ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 
 
 
 
 



การด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

ประจ าปี พ.ศ.2564 
…………………………………………… 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผน
อัตราก าลังคน 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลงัทีร่องรับภารกิจ
ของ หน่วยงาน  
 
2. จัดท าและด าเนินการสรร
หาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือทดแทนอัตราก าลงัที่
ลาออก หรือโอนย้าย 
 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหา
คนดีคนเก่งเพือ่ปฏิบัตงิาน
ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรจุแต่งตัง้เข้ารบัราชการ 
หรือประกาศรบัโอนย้าย 
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรบั
สมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสาย
งานที่สงูข้ึน  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร  
 
 

 

 

 

- ด าเนินการปรบัปรุงแผนอัตราก าลงั เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพิม่ รองรบัภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรงุภาระงานใหส้อดคล้องกบัส่วนราชการในปจัจบุัน  
(วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมลู การระดมความคิดของ 
คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ) 
 
 
- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง 
ประเภท……..   ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อวันที่ 
……………………………………………………………….. 
 
- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง 
ประเภท……..   ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อวันที่ 
……………………………………………………………….. 
 

- ด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 
2564       ตามค าสั่ง (ช่ือหน่วยงาน) ที่ ………………… ลง
วันที่ ………………… เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
สอบพนกังานทั่วไป 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพือ่วางแผน
อัตราก าลงัใหม้ีความครบถ้วน 
สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากรของเทศบาล
ต าบลนาค าเพือ่วางแผนอัตราก าลงัใหม้ีความครบถ้วน 
สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน  
 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดท าแผนพฒันาบุคลากร
ประจ าปี/นโยบายพฒันา
บุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ
เทศบาลต าบลนาค าประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
 

3. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กร
มุ่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการ
บรหิารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และสง่เสรมิให้
บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มสี่วนร่วมในการผลักดัน
นโยบายใหบ้รรลเุป้าประสงค์ต่อไป 
 
- ด าเนินการจัดกจิกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปรง่ใส ของเทศบาลต าบลนาค า
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุม่เป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลต าบลนาค าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชนส์่วนรวม 
และสามารถน ามาประยกุต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลนาค าเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกบัการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัด
มุมเอกสารเพือ่การเรียนรู ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


