
 
ประกาศเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

เรื่อง   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของ                 
หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จึงก าหนด นโยบาย               
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบการใช้ต าแหน่งของเทศบาล  

ให้เป็นไปอยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระค่าใช้จา่ยด้านการบริหารงานบุคคลไมใ่ห้เกินรอยละ 40 
ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542  

2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด พะเยา
ก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และการเลื่อนค่าตอบ แทนพนักงาน
จา้งเปน็ไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด  

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในเทศบาลไดม้ีการพัฒนาความรู้ความสามารถสร้าง  
วิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้รวมกัน สามารถน าข้อมูลข่าวสาร                 
มาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ น ามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกันสถานการณได้อย่างเหมาะสม  

4. การสรรหาต าแหนงสายงานบริหารที่วาง ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการพนักงาน  
เทศบาลจังหวัดพะเยาก าหนด  

5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนงสูงขึ้นในต าแหน่ง  
ต่างๆ จะยึดถือความรู้ความสามารถตามหลักสมรรถนะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานพนักงาน
เทศบาลจังหวัดพะเยาก าหนด  

6. การใหโ้อนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือข้าราชการ                
ประเภทอ่ืนต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา โดยให้สวนราชการตนสังกัดเดิมหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและก าหนดวันที่  
รับโอนและให้ โอน โดยค าสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา                     
ให้ความเห็นชอบ และออกค าสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 5 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา 
ให้ความเห็นชอบ 

7. การก าหนดโครงสร้างสวนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการก าหนดหน้าที่ความ  
รับผิดชอบภายในสวนราชการ  

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 -  นายกเทศมนตรีอาจมอบอ านาจให้ปลัดเทศบาลท าการ แทนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 

เทศบาล 
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 -  เรื่องท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอ านาจปลัดเทศบาลจะมอบอ านาจหน้าที ่ 

ปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับนั้น มิได้ก าหนดเป็นเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืนปลัดเทศบาล 
อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาล 

 -  กรณีท่ีไมม่ีปลัดเทศบาล หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบัติราชการได ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รักษา  
ราชการแทน  

 -  กรณีไมม่ีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบัติราชการได้ให้นายกเทศมนตรี 
สั่งต าแหนงพนักงานเทศบาลในกองหรือส่วนราชการ คนใดคนหนึ่งเห็นสมควรให้เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

-  กรณีต าแหนงพนักงานเทศบาลต าแหนงอื่นว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหนงไม่สามารถปฏิบัติราชการได ้
ให้นายกเทศมนตรีอ านาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรรักษาการในต าแหนงนั้น  

9. การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล  

10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมให้ความรูในหลักสูตรตามสายงาน              
เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ น
ส าหรับต าแหนงแตล่ะประเภท 

 11. จัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหนงทางการเมือง                    
ข้าราชการ และเจ้าหนาที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง               
ทางการเมือง ขา้ราชการและเจ้าหนาที่ของรัฐแต่ละประเภทเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายแกผู่้ใตบ้ังคับบัญชาอย่างเปน็ธรรม ไมเลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม  
ก ากับ ดูแลผู้ใตบ้ังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  

13. เสริมสร้างสภาพแวดลอมในการท างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ                       
ท าให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างาน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายสมบูรณ์  บัวเขียว) 
นายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์ 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – พ.ศ.๒๕๖6) 

 

 
 

ของ 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  อ าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ความเขาใจในกระบวนการ และกิจกรรม ต่างๆ  

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ควบคุมและก ากับการ ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเขามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ ด าเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ ความคิดเดิมไปสู่บทบาท 
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะตองเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และ ความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน               
ให้กับบุคลากรและองคก์ร 
 

 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เป็ นไปตามเจตนารมณ์                         
ของรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองสวนทองถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

2. องคก์รปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ในการบริหารงานสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้ เกิดประโยชนสูงสุด                       
โดยมีคา่ใช้จา่ยด้านบุคคลไมเ่กินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3. องคก์รปกครองสวนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหนาที่รองรับ  
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องคก์รปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรไดรับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อ  
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเน้นที่กระบวนการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลในด้านตาง ๆ ดังนี้  

1. นโยบายการวางแผนก าลังคน  
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง สังกัด 

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ และองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผน
อัตราก าลังโดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมี
โครงสร้างองค์กร และต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ เกิดประโยชนสูงสุด                       
น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรตอไป  

เป้าประสงค ์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและ  
การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนมีการก าหนด  
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  
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กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์  
2. จัดท าสมรรถนะและน าสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการ                 

สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร  และ                  
การบริหารผลตอบแทน 

 3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
 4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
 5.  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 

    6.  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
    7.  พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
    8.  พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  

 9.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลังในแผน อัตราก าลัง  
3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  

2. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   เพ่ือให้การบริหารงานภายในของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย                        

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ และเป็นไป                      
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

เป้าประสงค ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด ให้ค านึงถึง ความรู้  
ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจ าเป็นอ่ืนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน              
ในต าแหน่งนั้น ตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
และการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

 1.  ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชี 
 2.  ผู้ได้รับคัดเลือก  
 3.  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ  

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
 1.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 
 2.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ 
 3.เลื่อนและแต่งตั้งจากจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
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3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการ 

ปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กร 
หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการก ากับ  
1.2 ติดตาม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบ  

การพิจารณา 
 (1) การเลื่อนต าแหน่ง 
 (2) การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (3) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักการของระบบ  

คุณธรรม 
 (4) การพัฒนาข้าราชการ  
 (5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/เลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานก าหนดต าแหนง ของแต่ละต าแหนง แต่ละกอง / ส่วน  

เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพและ              
เป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหนงให้สูงขึ้น  

3. ผลการประเมินที่ไดสามารถจ าแนกความแตกตางและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้  
อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละ                     
ต าแหน่ง และเป็นการสงเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และแขง่ขันกันด้วยผลงาน 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
     อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน    

ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถาน ซึ่งได้ประมวลขึ้น  
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  
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5. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
      ในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้น เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์                    

ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดมาตรฐาน  กลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน ให้ใช้วิธีการ 
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรมและความเสมอภาค                         
ใน โอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ของ  
หน่วยงาน  
 

6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
    เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้  

ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์                       
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

  กลยุทธ์  
  1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
  2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบล                 

เจริญราษฎร์ 
  5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

   7. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
       หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมศักยภาพของทั้ง  

บุคลากรในองค์กรและองค์กรโดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดองค์ประกอบ 3 ประการ 
ดังนี้  

ประการที่ 1 ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้  
ทักษะและสมรรถนะดังนั้นการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเน้น  

•  การพัฒนาการสั่งสมของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความช านาญมากขึ้น  
•  การพัฒนาความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
•  การสร้างสรรค์ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  
ประการที่ 2 การวางแผนทางเดินสายอาชีพท่ีดีต้องสร้างความชัดเจนในเกณฑ์และกระบวนการ                   

ในการเลื่อน โอน ย้ายเพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในงานโดยเกณฑ์และกระบวนการ
ที ่ดีควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้  
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• สามารถเลือกสรรบุคลากรที่ต้องการในงานและสอดคล้องกับพันธกิจและคุณค่าขององค์กร 
• สามารถคัดสรรให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 ประการที่ 3 ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถขององค์กร  

ในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กรเนื่องจากเป็นระบบที่ท าให้เกิด  
• การสร้างขวัญก าลังใจและตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร 
• องค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากรที่มี 

ศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นด้วย 
  

8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
    มีการก าหนดให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และ สวัสดิการต่างๆเช่น ค่าเช่าบ้าน                 

ค่าเช่าชื้อบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตามสิทธิที่จะพึงมีพึง ได้รับ  สอดคล้องกับความสามารถ                
ของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างาน ตาม มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มี       
ความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละ  ต าแหน่งให้สอดคล้อง                     
กับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรม  

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


