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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

*********************************** 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความต้องการอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
2. เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณงานและจ านวนบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถ

ด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือน าแผนอัตราก าลังบุคลากรไปใช้ในการเชื่อมโยงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้าน

อ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กลยุทธ์ 
1. วิเคราะห์สภาพก าลังขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคนใน

อนาคต เพ่ือพัฒนาหรือวางแผนด าเนินการให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

2. วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านบุคลากรที่จะน าไปสู่การได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสม 

การด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพ่ือพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทาง

ของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงก าหนดขอบเขตของแผนก าลังคน 
2. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564 – 2566) เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้

เกิดความคุ้มค่า 
2. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
สรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามคุณลักษณะมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของ
อัตราก าลังทั้งหมด 

กลยุทธ์ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่

มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
๒. คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาคและ

ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
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การด าเนินการ 
1. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 

2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 

3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้มีผลการปฏิบัติงาน

ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ 

กลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น

และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
๒. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
๓. ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ทักษะ 

และสมรรถนะ 
๔. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละต าแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม 
๓. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้

เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
4. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง

พนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และ สามารถวัดผลการ
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 
1. ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จที่มุ่ ง เน้นระบบการบริหารผลงา

(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงานไปสู่ระดับรายบุคคล 
2. ก าหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคล

ในองค์กร เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้งการย้าย การโอน
และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
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การด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ให้พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
2. ผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน ก าหนดและจัดท าข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะต าแหน่งและระดับ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือ
ตัวชี้วัดที่จัดท าไว้ประกอบการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม 

4. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ผู้
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

5. นโยบายด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงานการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถ

ตรวจสอบได ้
๓. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรมเสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได้ 
๔. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการท างานด้านความ

ปลอดภัยในการท างาน และด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
การด าเนินการ 
๑. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
๒. ด าเนินการพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย

แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
6. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติกลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖ 
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การด าเนินการ 
๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ

เทศบาลต าบลเวียงสรวย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น 
๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ

ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

7. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

และมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้าย และสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่งที่
ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ 
2. สร้างความชัดเจนในหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเลื่อน โอน ย้าย เพ่ือให้สามารถคัดสรร

บุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในงาน 
3. เพ่ิมความสามารถขององค์กรในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่น ไว้ใน

องค์กรเนื่องจากเป็นระบบที่ท าให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา 
การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ (Career Path) ของทุกต าแหน่งงานในเทศบาล

ต าบลเวียงสรวย 
2. ก าหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (Individual Development 

Plan) โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการพัฒนา รวมทั้งวิธีการในการติดตามผล 
3. ด าเนินการโอนย้าย หรือเลื่อนต าแหน่งงาน กรณีที่ข้าราชการมีความพร้อมและได้รับ การ

ฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล 
8. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลเวียงสรวย ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับชีวิตการท างาน มีขวัญก าลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธีด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
1. จัดให้มีกระบวนการสร้างความสุขในการท างาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ 
2. ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใน

การปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
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การด าเนินการ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของ

พนักงานของเทศบาลต าบลเวียงสรวย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. จัดท าแบบส ารวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยก าหนดปัจจัยที่มีผล

ต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. น าผลการประเมิน มาก าหนดความส าคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างานและ

บรรยากาศที่สนับสนุนการท างานของพนักงาน 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 


