
 

 
 
 
 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปี 2565 
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่

------------------------------------ 

การดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน 
การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการตรวจสอบการใช้ตําแหน่งของ
เทศบาลให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

เป้าหมาย เพ่ือวางแผน พัฒนา โครงสร้าง ระบบงาน การจัดทํากรอบอัตรากําลังให้สามารถ
ดําเนินงานและบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสม เพียงพอ กับภารกิจของหน่วยงาน มีความคล่องตัว สามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนและมีการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานตามท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์   มีการทบทวนแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให้
สอดคล้องกันวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาตามบทบาทและภารกิจขององค์กร  

การดําเนินการ  มีจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และได้ทบทวน 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 

 (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)   
2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจํา และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                 
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
จ้างทั่วไป เป็นไปตามช่วงเวลาที่กําหนดได้อย่างถูกต้อง  

3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในเทศบาลได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําข้อมูล
ข่าวสารมาประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ นํามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต (รายละเอียดตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566)  

/เป้าหมาย… 
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เป้าหมาย เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ ในการทํางานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร ให้สามารถขับเคลื่อนดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงานในองค์กร 

กลยุทธ์   มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ตามภารกิจขององค์กร มีการสรรหาคนดี คนเก่ง การเลื่อนระดับให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   
มีการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

ดําเนินการ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
(รายละเอียดตามแผนแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (พ.ศ.2564 – 2566)   
 

4. การสรรหาตําแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกําหนด 

 

5. การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น           
ในตําแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกําหนด 

 

6. การให้โอนและการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืนหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืนต้องเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่ประสงค์จะรับโอนทั้งสองแห่งประสานวันรับโอนหรือให้โอนและ
กําหนดวันที่รับโอนและให้โอน โดยคําสั่งให้มีผลในวันเดียวกัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ และออกคําสั่งรับโอนและให้โอนภายใน 30 วัน นับแต่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดให้ความเห็นชอบ 

 

7. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและการกําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการของเทศบาล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)  

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
 - นายกเทศมนตรีอาจมอบอํานาจให้ปลัดเทศบาล ทําการแทนโดยให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยเทศบาล 
 - กรณีที่ไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าสํานัก/

ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้รักษาราชการแทน  
 - กรณีที่ตําแหน่งพนักงานเทศบาลตําแหน่งอ่ืนว่างลง หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีมีอํานาจสั่งให้พนักงานเทศบาลที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหน่งน้ัน 
(ตามรายละเอียดคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และคําสั่งมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบ) 

9. การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีการประกาศทางเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของเทศบาล  

/10. มีการพัฒนา… 
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10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน โดยให้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ในหลักสูตรตามสาย
งานเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งแต่ละประเภท 

11. จัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ให้ผู้บังคับบัญชามอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้ง 
ควบคุม กํากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

13. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้น่าอยู่ มีความสามัคคีกัน  มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะทําให้บุคลากรมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางาน 

เป้าหมาย เพ่ือทําให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีความย่ังยืน เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขตามวิสัยทัศน์ นโยบายของเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยมีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ          
ในการทํางาน และการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ซึ่งจะนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ทํางานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสร้างสุขในองค์กรร่วมกัน                
เกิดความสัมพันธภาพที่ดี ส่งผลให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
มีควาสุข 

กลยุทธ์  มีการจัดทําโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace)  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาล และวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย “วิถีชีวิตสู่การ
เปลี่ยนแปลง เมืองอยู่ดี คนมีสุข” มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีการ
ประชุมประจําเดือนพนักงานเทศบาล  การเข้าร่วมฝึกอบรม/กิจกรรมต่าง ๆ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน/
การเลื่อนข้ัน/การเพ่ิมค่าจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์  สถานที่ที่ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน 
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