
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าวังตาล 

เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”             

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้ภาครัฐต้องมี

ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  

มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มคีวามโปร่งใส ปลอดทุจรติและประพฤติมิชอบ 

และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา

บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดี 

คนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ 

รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิด

ให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชงิรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการ

ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลต าบลท่าวังตาล จงึมีการก าหนดนโยบายการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคล

และขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลต าบลท่าวังตาลโดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

1.ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  

เทศบาลต าบลท่าวังตาลมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจในความ

รับผดิชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตราก าลัง 

โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบ

ของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองชา่ง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
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กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่

ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อตอ่การปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร 
 

2.ด้านการบรรจุและแตง่ตัง้บุคลากร 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้ง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ         

โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมาย

ก าหนด  รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน 

เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ เทศบาลต าบลท่าวังตาลมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

3.ด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงนิเดือน  

ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปี เทศบาลต าบลท่าวังตาลได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากร

ทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับ

นโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน

รายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี            

เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับ

พนักงานจา้ง การไม่จา่ยเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 
 

4.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

เทศบาลต าบลท่าวังตาล ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก 

เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและ

พัฒนาเป็นให้บุคลากรของ เทศบาลต าบลท่าวังตาล บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เทศบาลต าบลท่าวังตาลจึงวางแผนให้

มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม   
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การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่

บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 
 

5.นโยบายสวัสดิการและคา่ตอบแทน  

เทศบาลต าบลท่าวังตาลค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามที่รัฐเป็นผู้

ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานเทศบาลที่

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มคีวามสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจรงิในหนา้ที่ราชการ  
 

6.นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลเห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันใน

องค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มกีารท างาน

ร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  รวมทั้ง

สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้เทศบาลต าบลท่าวังตาล

ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรม

ร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรอืเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.นโยบายด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลเล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้การ

ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลต าบลท่าวังตาลจึงไม่ปิดกั้นบุคลากร

ในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การ

รายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผา่นระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพื่อให้ทุก

คนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วย

ตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ

ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-

Assessment) เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 
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8.นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                      

ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อม

การท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัด

เทศบาลต าบลท่าวังตาล ได้รับอันตรายต่ อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้ ง

คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  
 

    

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


