
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลสิริราช 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.
2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลสิริราช  จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

 1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์กร 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสามารถตรวจสอบ
ได้  
 6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร  

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564 

 
    ลงชื่อ  พ.ต.อ. 

        (โอภาส จันทร์ปิง) 
         นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช 

 
 
     



การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จงัหวัดลำปาง 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
1.ด้านการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนดโครงสร้างและ

กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ หน่วยงาน  
 
 
 
2. จัดทำและดำเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีลาออก หรือโอนย้าย 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานเพือ่บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมคัร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน  
 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์และเป็นปัจจุบัน  

- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหมเ่พิ่ม รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหส้อดคลอ้งกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะหภ์าระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคดิของ คณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  
ประเภท……..   ตำแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันท่ี ……………………………………………………………….. 
- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง  
ประเภท……..   ตำแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันท่ี ……………………………………………………………….. 
 
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565        
ตามคำสั่ง (ช่ือหน่วยงาน) ที่ ………………… ลงวันท่ี ………………… เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบพนักงานท่ัวไป 
- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากรของเทศบาลตำบลสิรริาชเพื่อ
วางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร

ประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
 
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของเทศบาลตำบลสิรริาช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
 
 
 
 
3. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของเทศบาลตำบลสิริราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลสิริราช 
เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
3.ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ตาม

มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ตำแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบลสริิราช ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบตัิงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
3. ส่งเสรมิให้บุคลากรปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจรติ
ของเทศบาลตำบลสริิราช ปี 2561 - 2565 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบลสิริราชว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งของ
เทศบาลตำบลสิริราช 
 
 
- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตำบลสิริราช ปี พ.ศ.2561 - 2565  
- มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตำบลสิริราช ประจำปี พ.ศ.2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี
ความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม
การทำงาน ด้านความปลอดภยัในการทำงาน ด้านการมสี่วนร่วมใน
การทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่งครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของเทศบาลตำบลสิริ
ราช  



 


