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คำนำ 

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ในทุก
ด้านเพื ่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย ่างแท้จริง ซึ ่งเป็นภารกิจที ่มีความหลากหลาย                 
และ ครอบคลุมการดำเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ ่งที ่จะขาด                  
การพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และถือเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว้
เพ่ือให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเน่ือง เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดทำแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าขึ้น โดยได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ                     
5 ด้าน ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด  

เพ่ือให้เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ ตอบสนอง
ทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ ดำเนินการ
จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มี
ส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาล
ตำบลบ้านเหล่า จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการจัดทำ  เพ่ือเป้าหมายสำคัญในการผลักดัน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสมรรถนะสูง ในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกใน
การพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กรเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
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นโยบายและกลยุทธ์ 
ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 

 
บทที่ 1 บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 

บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กรถ้าขาดการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิผลล่าช้าและเกิดความเสียหาย                       
ต่อองค์กร ดังน้ันองค์กรจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้บุคลากรมี ขวัญและกำลังใจในการทำงาน  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจึงได้จัดทำนโยบาย กลยุทธ์                         
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.  2564 ขึ ้น เพ่ือเป็นการกำหนดให้พนักงานเทศบาล                
ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และ 
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และวิธีการปฏิบัติงาน 

ตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ความ 

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาลตำบล      

บ้านเหล่า 
 2.5 เพ่ือดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในระยะส้ัน                 

ของผู้บริหาร  
(1) พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง  
(2) การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) พนักงานมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล  
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ของพนักงานเทศบาล 
(1) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการพัฒนา 

ในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ  
(2) องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการพัฒนา 

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

โครงการ 
 

ของประชาชน 
 (1) พนักงานในเทศบาลตำบลบ้านเหล่าสามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว 
 (2) พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต้อนรับประชาชนเป็นอย่างดีสามารถทำงาน ประชาชน 

พึงพอใจในการให้บริการ 
 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าในระยะยาว 

ของผู้บริหาร 
(1) เทศบาลตำบลบ้านเหล่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองความต้องการ              

 ของประชาชนในพ้ืนที่ 
 (2) เทศบาลตำบลบ้านเหล่าสามารถปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 

ของพนักงานเทศบาล 
 (1) เทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นองค์กรที่น่าอยู่  
 (2) องค์กรให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 

ของประชาชน  
 (1) องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 (2) องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างดียิ่ง 
 (3) องค์กรสามารถทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
 (4) พนักงานในองค์กรสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสามารถทำให้ประชาชน                

พึงพอใจ ในการให้บริการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศกัยภาพของเทศบาลตำบลบ้านเหลา่ 

 
วิสัยทัศน์ (ViSion) การบริหารงานบุคคล 

 “ภายในปี 2564 - 2566 บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าจะมีความก้าวหน้ามั่นคง               
ในชีวิตมีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญการในหน้าที่มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชนและประชาชนต้อง
ได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสายงานของแต่ละคนที่เห็นว่า  

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
2. การประชุมพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  
3. พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในสำนักงานให้ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงาน                

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิทธิภาพของงาน 
4. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น  

ยุทธศาสตร์ 
 1. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
 2. จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เดือนละ ๑ คร้ัง เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิด  

ความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน 
 3. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 4. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
5. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายและตัวช้ีวัด  
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองตามตำแหน่งและหน้าที่ 
2. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
3. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เกิดความคุ้นเคย ความรักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน  
4. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน  
5. มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง 
6. การทำงานที่รวดเร็วขึ้นทันต่อเวลา  
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วิเคราะห์ (SWOT)  ในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Strengths) จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และสามัคคีกันจนเป็นที่
ประจักษ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในอำเภอแม่ใจ 

2. บุคลากรมีการปร ับเปลี ่ยนวิธ ีการทำงานตามกระแส     
โลกาภิวัตณ์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ฯลฯ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. บุคลากรผู ้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งมีความช ัด เจน 
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ทำให้รู้บริบทต่างๆในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรมีความรักถิ่นไม่
ต้องการย้ายที่ 

 

(Weaknesses) จุดอ่อน 

๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน
ราชการยังขาดความเช่ือมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 

2. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิดรวมถึง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดส่ิงจูงใจและขวัญกำลังใจ ที่
จะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิด
ในการปฏิบัติงาน 

3. บางสายงานมีปริมาณงานมากกว่าบุคลากร เช่น งานด้าน
สาธารณสุขฯ  

4. วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานบริการสาธารณะบาง
ประเภทไม่มี/ไม่พอ  

(Opportunities) โอกาส 

1. เทคโนโลยีที ่เอื ้อต่อการปฏิบัติงาน สามารถแลกเปลี ่ยน
ความรู้ระหว่าง อปท.  

2. อิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วม 

3. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาล 

4. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 

5. บุคลากรเป็นคนในพ้ืนที่เทศบาลทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ความ
ต้องการ และทัศนคติของประชาชนได้ดี 

6. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถใช้ขับเคล่ือน ระบบต่างๆ
ใน อปท.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึนไป 

(Threats) อุปสรรค 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง 

3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความ
ชัดเจน ขาดแนวทางในการดำเนินการที่ถูกต้อง 

4. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ ่มพรรคพวกจากความ  สัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้
ยากมักกระทบกลุ่มญาติพ่ีน้อง   

5. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความ  รู้ที่มี
จำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ 
ครอบคลุมภารกิจของ อปท.  
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การวิเคราะห์โครงสรา้งการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จะเป็นการพัฒนาโดยให้  
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที ่ต้องสัมพันธ์กันเพื ่อให้ได้บุคลากรที ่มี  คุณภาพ                      
มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ ประเมินผลเพ่ือการเล่ือน
ระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตำบลบ้านเหล่าที่จะปรับปรุงจึงเป็น   ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้

เข้าใจงานที่ทำ 

ส่ังการ/กำหนดรายละเอียด 

ควบคมุตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 

รายงาน 

ทำงานตามคำส่ัง 

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม

ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

   

 

 

ประเมินผล 
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     นายกเทศมนตร ี
ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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บทที่ 3 
การดำเนินการตามการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
****************************** 

 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง  

เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวิ นัย              
ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง  
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และ 

องค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เคร่ืองมือทางสถิติและตัวช้ีวัดตาง ๆ ในการวางแผนอัตรากำลังโดยเปรียบเทียบ
ภารกิจการปฏิบัต ิงาน เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรรวมทั ้งมีโครงสร้างองค์กร                   
และตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชนสูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจ 
ขององค์กรต่อไป  

เป้าประสงค์   วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง 
และ การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเค ล่ือนการ
ดำเนินงาน ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเช่ือมโยงกับผลตอบแทนมี
การกำหนด สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ 

สรรหา การเลื ่อนขั ้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัต ิงาน การวางแผนพัฒนาบุคลากร                     
และการบริหารผลตอบแทน 

3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4.  จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
การดำเนินการ  
1.จัดทำแผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2564-2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  

ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและการกิจของเทศบาล
ตำบลบ้านเหล่า  (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566) 
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2. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   เพ่ือให้การบริหารงานภายในของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย                        

มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทการปฏิบ ัต ิงานในป ัจจุบันของ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และเป็น                         
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

เป้าประสงค์ การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งใด ให้คำนึงถึง  
ความรู ้ ความสามารถ คุณสมบัต ิเฉพาะตำแหน่ง รวมทั ้งให้พิ จารณาถึงคุณลักษณะความจำเป็นอื ่นที ่ต ้องใช้                 
ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งน้ัน ตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

 1.  ผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ขึ้นบัญชี 
 2.  ผู้ได้รับคัดเลือก  
 3.  กรณีอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ  

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
การเล่ือนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  
 1.เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ 
 2.เล่ือนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้ 
 3.เล่ือนและแต่งตั้งจากจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
ผลการดำเนินการ 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดส่งเอกสารร้องขอบัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 

3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผล 

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเช่ือมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1.1 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาในการกำกับ  
1.2 ติดตาม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ในการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้ประกอบ  

การพิจารณา 
 (1) การเล่ือนตำแหน่ง 
 (2) การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 (3) การให้รางวัลประจำปี (โบนัส) แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักการของระบบ  

คุณธรรม 
 (4) การพัฒนาข้าราชการ  
 (5) เป็นเคร่ืองมือควบคุมการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  
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ตัวช้ีวัด 
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน สำหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนของขาราชการ/เล่ือนคาตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกำหนดตำแหนง ของแต่ละตำแหนง แต่ละกอง /  

ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพและ              
เป็นเง่ือนไขในการกำหนดระดับตำแหนงให้สูงขึ้น  

3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกตางและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานได้ อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

ผลการดำเนินการ  
1.จัดทำประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  
2.การประกาศผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี  
 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
     อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้ างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ซ่ึงได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ ่นและลูกจา้ง                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเคร่ืองกำกับความประพฤติ  

ผลการดำเนินการ 
จัดทำนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ                     

พ.ศ. 2564  

5. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ  
      ในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานน้ัน เทศบาลตำบล                  

บ้านเหล่าได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เรื ่องกำหนด
มาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน 
ให้ใช้ว ิธ ีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการและคำนึงถึงความเป็นธรรมและ                 
ความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งตาม
วัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน  
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ผลการดำเนินการ 
   เนื ่องจากเทศบาลตำบลบ้านเหล ่า ได้ดำเนินการปรับโครงสร ้างการแบ่งส่วนราชการใหม่                   
และกำหนดกอง หรือส่วนราชการ ที ่จำเป็น ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการบริหารอำนาจหน้าที่                        
ความ รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานที่เพิ ่มมากขึ ้น โดยขอเพิ ่มหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วย
นักวิชาการตรวจภายในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ขึ ้นภายในเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
ประกอบกับมติที่  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา คร้ังที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  
2564  มีมติเห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และกำหนดกอง หรือ
ส่วน ราชการ ที่จำเป็นในเทศบาล โดยเพ่ิมส่วนราชการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยนักวิชาการ ตรวจภายใน
ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา จึงมีความจำเป็นต้องสรรหาคนดี คนเก่งในการ ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 

6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
    เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู้  

ความสามารถ ศักยภาพและทักษะการทำงานที ่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์                       
ขององค์กร เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์ กรเป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ และ 
ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

  กลยุทธ์  
  1.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
  2.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 

ตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
  3.  พัฒนาศักยภาพผู ้บริหาร และเพิ ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู ้ปฏิบัต ิงาน 

ทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตำบล                 

บ้านเหล่า 
  5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้  

การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเน่ือง 
ผลการดำเนินงาน 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 

 7. นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
       หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการส่ังสมศักยภาพของ 

ทั้งบุคลากรในองค์กรและองค์กรโดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดองค์ประกอบ                   
3 ประการ ดังน้ี  
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ประการที่ 1 ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และ 
การส่ังสมความรู้ทักษะและสมรรถนะดังน้ันการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเน้น  

•  การพัฒนาการส่ังสมของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความชำนาญมากขึ้น  
•  การพัฒนาความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
•  การสร้างสรรค์ความสามารถในการเปล่ียนแปลงขององค์กร  
ประการที่ 2 การวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ดีต้องสร้างความชัดเจนในเกณฑ์และกระบวนการ                   

ในการเลื ่อน โอน ย้ายเพื ่อให้สามารถคัดสรรบุคลากรที ่เหมาะกับคุณสมบัต ิที ่ต ้องการในงานโดยเกณฑ์และ
กระบวนการที่ ดีควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้  

• สามารถเลือกสรรบุคลากรที่ต้องการในงานและสอดคล้องกับพันธกิจและคุณค่าขององค์กร 
• สามารถคัดสรรให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเล่ือนตำแหน่งงานที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ 
 ประการที่ 3 ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถของ 

องค์กรในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กรเน่ืองจากเป็นระบบที่ทำให้เกิด   
• การสร้างขวัญกำลังใจและตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร 
• องค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา ซ่ึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดึงดูดและเก็บรักษาบุคลากร 

ที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ประโยชน์จากศักยภาพของบุคลากรเหล่าน้ัน
ด้วย 

ผลการดำเนินการ 
จัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพรับราชการ 
 

8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 
    มีการกำหนดให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และ สวัสดิการต่างๆเช่น ค่าเช่าบ้าน                 

ค่าเช่าช้ือบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตามสิทธิที่จะพึงมีพึง ได้รับ สอดคล้องกับความสามารถ                
ของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างาน ตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มี       
ความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที ่ความรับผิดชอบ ของแต่ละ  ตำแหน่งให้สอดคล้อง                     
กับการดำเนินขององค์กร เพื ่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที ่เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  

ผลการดำเนินการ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้ได้รับผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

ต่างๆเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าช้ือบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตามสิทธิที่จะพึงมีพึงได้รับ 
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บทที่ 4 
การติดตามนโยบาย กลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ด้านการสรา้งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้
ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบาย กลยุทธ์ด้าน  

โครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
ด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ประกอบด้วย  

1. ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า     เป็นประธาน 
 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน     เป็นกรรมการ  
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 โดยให้มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากร 
ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
เสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่ารับทราบเพ่ือพิจารณา 
 

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


