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เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

 
 



ค าน า 

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
ในทุกด้านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลาย                
และ ครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่จะขาด                  
การพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เพ่ือให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ขึ้น โดยได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ                     
5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  

เพ่ือให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ  
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                   
จึงได้ ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดท า                  
เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดันพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง                    
ในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลอย่างยั่งยืน  คณะท างานการจัดการความรู้ในองค์กร                  
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
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นโยบายและกลยุทธ ์
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

 
บทที่ 1 บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กรถ้าขาดการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผลล่าช้าและเกิดความเสียหาย                       
ต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้บุคลากรม ีขวัญและก าลังใจในการท างาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จึงได้จัดท านโยบาย กลยุทธ์                         
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.  2564 ขึ้น เพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานเทศบาล                
ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และ 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป  

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน 

ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาลต าบล      

เจริญราษฎร์ 
 2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ในระยะสั้น                 

ของผู้บริหาร  
(1) พนักงานในองค์กรสามารถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง  
(2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) พนักงานมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล  
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ของพนักงานเทศบาล 
(1) องคก์รให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนา 

ในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ  
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนา 

ในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ 
(3) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/ 

โครงการ 
 

ของประชาชน 
 (1) พนักงานในเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
 (2) พนักงานเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถท างาน ประชาชน 

พึงพอใจในการให้บริการ 
 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ในระยะยาว 

ของผู้บริหาร 
(1) เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการ              

 ของประชาชนในพื้นท่ี 
 (2) เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์สามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 

ของพนักงานเทศบาล 
 (1) เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เป็นองค์กรที่น่าอยู่  
 (2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ของประชาชน  
 (1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 (2) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง 
 (3) องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
 (4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถท าให้ประชาชน                

พึงพอใจ ในการให้บริการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

 
วิสัยทัศน์ (ViSion) การบริหารงานบุคคล 

 “ภายในปี 2564 - 2566 บุคลากรของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์จะมีความก้าวหน้ามั่นคง               
ในชีวิตมีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชนและประชาชนต้อง
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสายงานของแต่ละคนที่เห็นว่า  

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. การประชุมพนักงานเทศบาล,พนักงานจ้าง  
3. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน                

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิทธิภาพของงาน 
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น  

ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
 2. จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิด  

ความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
 3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามต าแหน่งและหน้าที่ 
2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
3. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน  
4. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
6. การท างานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา  
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เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา และโอกาสการพัฒนา                  
ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง  
    ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว                    
    ทันต่อเหตุการณ์ 
๒. มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงาน                   
     ที่ปฏิบัติ  
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT                           
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๔. มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
 
 
 

1. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง  
    ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน                    
    ซึ่งกันและกัน  
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ 
    และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่                     
    และความ รบผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อน                
    ข้างน้อย  
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา 
    แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้ 
    เกิดสิ่งจูงใจ และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ 
    ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและ 
    ความคิดในการ ปฏิบัติงาน 
 ๕. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 

 
โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเป็นอย่างด ี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน  
๓. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล       
    ท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี  
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญา 
    โทเพ่ิมข้ึน 

๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ  
    คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ  
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ 
    ปัญหา เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่ 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ  
    ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี  
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น  
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่  
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงาน 
    มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ 
    สาธารณะ บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้  
    อ้างอิง และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและ                  
   การแข่งขัน  
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ  
   ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน  
   เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
   สารสนเทศ 
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวก                
    จากความสัมพันธ์ แบบเครือญาติ ในชุมชน   
    การด าเนินการทางวินัย เป็นไปได้ยากมัก 
    กระทบกลุ่มญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ 
    หลากหลายจึงจะ ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ 
    ของเทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่     
    จ านวนประชากร และภารกิจ 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ จะเป็นการพัฒนาโดยให้  
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี  คุณภาพ                      
มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ ประเมินผลเพ่ือการเลื่อน
ระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ  พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเจริญราษฎร์ที่จะปรับปรุงจึงเป็น   ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

ท างานตามค าสั่ง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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     นายกเทศมนตร ี
ผู้บริหารหน่วยงานจดัท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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บทที่ 3 
การด าเนินการตามการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
****************************** 

 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง  

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย              
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และ 

องค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตาง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลังโดยเปรียบเทียบ
ภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งมีโครงสร้างองค์กร                   
และต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชนสูงสุด น าไปสูการบรรลุพันธกิจ 
ขององคก์รตอไป  

เป้าประสงค ์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง 
และ การบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนมี
การก าหนด สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ 

สรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร                    
และการบริหารผลตอบแทน 

3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
การด าเนินการ  
1.จัดท าแผนอัตราก าลัง (พ.ศ.2564-2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  

ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและการกิจของเทศบาล
ต าบลเจริญราษฎร์  (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566) 
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2. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   เพ่ือให้การบริหารงานภายในของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย                        

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันของ เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ และเป็น                         
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

เป้าประสงค ์การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด ให้ค านึงถึง  
ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจ าเป็นอ่ืนที่ต้องใช้                 
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

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

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
 1.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 
 2.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ 
 3.เลื่อนและแต่งตั้งจากจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ผลการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ได้จัดส่งเอกสารร้องขอบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 

3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผล 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการก ากับ  
1.2 ติดตาม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบ  

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

คุณธรรม 
 (4) การพัฒนาข้าราชการ  
 (5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวชี้วัด 
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการ 

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

ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพและ              
เป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหนงให้สูงขึ้น  

3. ผลการประเมินที่ไดสามารถจ าแนกความแตกตางและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานได้ อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการสงเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแขง่ขันกันด้วยผลงาน 

ผลการด าเนินการ  
1.จัดท าประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
2.การประกาศผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 

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

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง                
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  

ผลการด าเนินการ 
จัดท านโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ประจ าปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2564  

5. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
      ในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้น เทศบาลต าบล                  

เจริญราษฎร์ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนด
มาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน 
ให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึงความเป็นธรรมและ                
ความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับต าแหน่งตาม
วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน  
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ผลการด าเนินการ 
   เนื่องจากเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่                   
และก าหนดกอง หรือส่วนราชการ ที่จ าเป็น ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหารอ านาจหน้าที่                        
ความ รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพ่ิมมากขึ้น โดยขอเพ่ิมหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วย
นักวิชาการตรวจภายในระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 1 อัตรา ขึ้นภายในเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์
ประกอบกับมติที่  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  
2564  มีมติเห็นชอบ ให้เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และก าหนดกอง หรือ
ส่วน ราชการ ที่จ าเป็นในเทศบาล โดยเพ่ิมส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนักวิชาการ ตรวจภายใน
ระดับปฏิบัติการหรือช านาญการ จ านวน 1 อัตรา จึงมีความจ าเป็นต้องสรรหาคนดี คนเก่งในการ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 

6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
    เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้  

ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์                       
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

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

ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
  3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบล                 

เจริญราษฎร์ 
  5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  

เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ 
2. จดัส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 

 7. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
       หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมศักยภาพของ 

ทั้งบุคลากรในองค์กรและองค์กรโดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดองค์ประกอบ                   
3 ประการ ดังนี้  
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ประการที่ 1 ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสม 
ความรู้ทักษะและสมรรถนะดังนั้นการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเน้น  

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

ในการเลื่อน โอน ย้ายเพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในง านโดยเกณฑ์และ
กระบวนการที ่ดีควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้  

• สามารถเลือกสรรบุคลากรที่ต้องการในงานและสอดคล้องกับพันธกิจและคุณค่าขององค์กร 
• สามารถคัดสรรให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 ประการที่ 3 ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถของ 

องค์กรในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กรเนื่องจากเป็นระบบที่ท าให้เกิด  
• การสร้างขวัญก าลังใจและตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร 
• องค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากร 

ที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้น
ด้วย 

ผลการด าเนินการ 
จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรับราชการ 
 

8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกล้วย 
    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  

ผลการด าเนินการ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ได้ได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

ต่างๆเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าชื้อบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตามสิทธิที่จะพึงมีพึง ได้รับ 
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บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

 
เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ด้าน  

โครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
ด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประกอบด้วย  

1. ปลัดเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์     เป็นประธาน 
 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน     เป็นกรรมการ  
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลเจริญราษฎร์เป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลเจริญราษฎร์รับทราบเพื่อพิจารณา 
 

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








































































































































