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   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าใน 
สายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริม จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานอัตราก าลัง  
   เป้าประสงค์  
   วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน การ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับ 
ผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  
   กลยุทธ์ 
   1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร มนุษย์
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  
   3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของานและสมรรถนะหลัก 
   5. จัดท่าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
   การด าเนินการ  
   1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2566) โดยความ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที 9/2563 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   2. จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง)(รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติการ)  
   3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตาม
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
   2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
   เป้าประสงค์  
   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการท างานที เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  
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   กลยุทธ์  
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้แผนปรับบทบาทและ
ภารกิจเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน และสายอาชีตามสมรรถนะ แผนการ    
สืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
   3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
   4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับการฝึกอบรม  
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร  
   6. พัฒนางานด้านจัดการความรู้เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท่างานอย่างต่อเนื่อง  
   การด าเนินการ  
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)  
  2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานเข้ารับการอบรม  
   3. บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
   4. บุคลากรเทศบาลเมืองงายทุกคน เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
   เป้าประสงค์  
   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน     
ของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้
บริหารงาน ด้านบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
   กลยุทธ์  
   1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
   3. เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งานระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบ
ในอนาคต  
   4. จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายในเทศบาล บุคลกรร่วมกัน เรียนรู้และ
ถ่ายทอดการเรียนรู้แก่กัน มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
   5. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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   การด าเนินการ  
   1. ฐานข้อมูลในระบบบุคลากร มีความถูกต้อง สมบรูณ์ ครบถ้วน ค้นหาได้ง่าย และเป็น
ปัจจุบัน  
   2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
   3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ  
   4. มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย และจัดอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเวปไซค์ของเทศบาล ส าหรับใช้ในการท างานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  
   4. ด้านสวัสดิการ 
   เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนดและ สนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ  
    กลยุทธ์  
   1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
   2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
   3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
   4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
   5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   การด าเนินการ  
   1. จัดท าประกาศ ขาด ลา มาสาย เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้
ประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
   2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการท างานจัดให้มีอุปกรณ์ขั้น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
   3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และยกย่อง
ชมเชยมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล  
   4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทางเวปไซค์ ไลน์ของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
  5. จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร กรณีบิดาหรือมารดาหรือพนักงานเสียชีวิต  
เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพในภาพรวมของเทศบาล  
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