
 

 

 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ของ 

 

 

เทศบาลตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลตําบลปากอดํา อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 

……………………………………………................ 

เทศบาลตําบลปากอดํา ไดดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตาม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกง เพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ สงเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. นโยบายดานการวางแผนอัตรากําลัง 
เปาประสงค 
๑. เพ่ือศึกษาความตองการอัตรากําลังบุคลากรใหสอดคลองกับการดําเนินงานขององคกร 
๒. เพ่ือสรางความสมดุลระหวางปริมาณงานและจํานวนบุคลากร ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถ

ดําเนินงานตางๆ ไดอยางตอเนื่อง 
๓. เพ่ือนําแผนอัตรากําลังบุคลากรไปใชในการเชื่อมโยงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ดานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
กลยุทธ 
๑. วิเคราะหสภาพกําลังขององคกรที่มีอยู ในปจจุบัน เปรียบเทียบกับความตองการ     

กําลังคนในอนาคต เพ่ือพัฒนาหรือวางแผนดําเนินการใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ เปาหมาย               
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

๒. วิเคราะหเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานดานบุคลากรที่จะนําไปสูการไดมาซึ่งบุคลากร        
ที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการในปริมาณที่เหมาะสม 

การดําเนินการ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจ        

และทิศทางของหนวยงานในอนาคต รวมถึงกําหนดขอบเขตของแผนกําลังคน 
๒. จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง     

และกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลตําบลปากอดํา เพ่ือใหเกิดความคุมคา 
3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือบริหารกําลังคนใหสอดคลองกับภารกิจ 

๒. นโยบายดานการสรรหา บรรจุและแตงตั้งบุคลากร 
เปาประสงค  
สรรหาขาราชการและพนักงานจาง ตามคุณลักษณะมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ ๑๐ 
ของอัตรากําลังท้ังหมด 

กลยุทธ 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือใหการดําเนินงานสรรหาและ

เลือกสรรผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของเทศบาลตําบลปากอดํา  
2. คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงขึ้น ตองปฏิบัติโดยความเปนธรรม เสมอภาค

และยุติธรรม เพ่ือใหไดบุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง 
 



การดําเนินการ 
๑. จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการและพนักงานจาง ใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังท่ีลาออก หรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ ๑0
ของอัตรากําลังท้ังหมด 

2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ หรือประกาศรับโอนยาย
พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงที่วาง โดยการเผยแพร ประกาศผานบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซต
ของหนวยงาน พรอมทั้งประชาสัมพันธไปยังหนวยงานภายนอก เพ่ือการรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น เพ่ือใหไดบุคคลที่มี
ความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง 

๓. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
เปาประสงค  
เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะแตละตําแหนงของพนักงานสวนตําบลใหมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยใชเครื่องมือท่ีหลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพจนบรรลุเปาประสงคนโยบายขององคกรและระดับชาติ 

กลยุทธ 
๑. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลองตามความ

จําเปนและความตองการในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปากอดํา 
2. กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 
๓. ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถิ่นตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู 
๔. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรทุกสวน 
การดําเนินการ 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
2. จัดสงบุคลากรตามสายงานในแตละตําแหนงไปเขารับการฝกอบรม 
๓. สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน E-learning เพ่ือให

บุคลากรใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา 

๔. นโยบายดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เปาประสงค 
1. เพื่อใหผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงพนักงานจาง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงาน และสามารถวัดผล
การประเมินไดอยางเปนรูปธรรม  

กลยุทธ 
๑. กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จที่มุงเนนระบบการบริหารผลงาน

(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองคกร ระดับหนวยงาน ไปสูระดับ
รายบุคคล 

2. กําหนดใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใชประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลในองคกร เชน การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน เงินรางวัลประจําป การเลื่อนและหรือแตงตั้ง การยาย 
การโอนและรับโอน การใหออกจากราชการ การจูงใจใหรางวัล และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ 



การดําเนินการ 
๑. จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ใหพนักงาน

เทศบาล ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา และพนักงานจางในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
2. ผูประเมิน และผูรับการประเมิน กําหนดและจัดทําขอตกลงรวมกันในแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ไดแก กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะตําแหนงและระดับ 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบหลักฐาน
หรือตัวชี้วัดที่จัดทําไวประกอบการประเมิน ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

๔. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจาง         
ผู มีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ในที่ เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง ชมเชย             
และสรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

๕. นโยบายดานการธํารง รักษาไว และแรงจูงใจ 
เปาประสงค  
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทํางาน เชน แผนความกาวหนาในสายงาน              

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บําเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร
สภาพแวดลอมในการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน การมีสวนรวมในการเสนอความคิดการพัฒนา
องคกร และการยกยอง ชมเชย เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดีเดน หรือสรางคุณประโยชนที่ดีตอองคกรและ
สาธารณชน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร 

กลยุทธ 
๑. ประชาสัมพันธและเผยแพรเสนทางความกาวหนาในสายงาน ตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 
2. จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เปนธรรม เสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได 
๓. จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปนธรรม

เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 
4. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แกบุคลากร ในดานสภาพแวดลอมการทํางานดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และดานการมีสวนรวมในการทํางาน 
การดําเนินการ 
๑. ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่น

แหงชาติใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
๒. ดําเนินการพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการประจําป เพ่ือยกยอง

ชมเชยแกบุคลากรดีเดน ดานการปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน 

๖. นโยบายดานการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
เปาประสงค  
เพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหพนักงานสวนเทศบาลและลูกจางของเทศบาล   

ตําบลปากอดํา ใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤต ิ
กลยุทธ 
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรม     

และปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 



การดําเนินการ 
๑. แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับ

เทศบาลตําบลปากอดําวาดวยจรรยาบรรณขอราชการสวนทองถ่ิน 
๒. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ     

รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม แลดูแลผูใตบังคบับัญชาใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบและ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

7. นโยบายดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
เปาประสงค  
เพ่ือใหบุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลปากอดํา 

และมองเห็นความกาวหนาในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑในการแตงตั้ง โยกยาย และสับเปลี่ยน หมุนเวียน
ตําแหนงที่ชัดเจน โปรงใส และเปนธรรม 

กลยุทธ 
๑. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผานประสบการณและการสั่งสมความรู

ทักษะ และสมรรถนะ 
2. สรางความชัดเจนในหลักเกณฑและกระบวนการในการเลื่อน โอน ยาย เพ่ือใหสามารถคัด 

สรรบุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติท่ีตองการในงาน 
๓. เพ่ิมความสามารถขององคกรในการเก็บรักษาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและผลงานโดดเดนไว 

ในองคกรเนื่องจากเปนระบบที่ทําใหเกิดองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนา 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพของ (Career Path) ของทุกตําแหนงงานในเทศบาล

ตําบลปากอดํา 
๒. กําหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝกอบรมและพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan) โดยการชี้แจงวัตถุประสงค แนวทาง หรือวิธีการพัฒนา รวมทั้งวิธีการในการติดตามผล 
๓. ดําเนินการโอนยาย หรือเลื่อนตําแหนงงาน กรณีที่พนักงานเทศบาลมีความพรอม       

และไดรับการฝกอบรมและพัฒนาตามแผนการฝกอบรมและพัฒนารายบุคคล 

๘. นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค 
๑. เพ่ือใหบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลปากอดํา ปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ เปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน รวมทั้งมีความ
สมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตการทํางาน มีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๒. เพ่ือใหสวนราชการมีระบบ กลไก และวิธีดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 

กลยุทธ 
๑. จัดใหมีกระบวนการสรางความสุขในการทํางาน และสรางความสมดุลระหวางชีวิตกับการ 

ทํางาน ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของสวนราชการ 
๒. ดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือสรางเสริมใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในการปฏิบัติราชการ และใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐและประโยชนสุขของประชาชน 
 
 



การดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสรางความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน   

ของพนักงานของเทศบาลตําบลปากอดํา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
2. จัดทําแบบสํารวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยกําหนดปจจัย 

ที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๓. นําผลการประเมิน มากําหนดความสําคัญในการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานและ

บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานของพนักงาน 
 


