
 
ประกาศเทศบาลต าบลดอยแก้ว 

เรื่อง  นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

..................................... 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเป้าหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส  ปลอดทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อน
ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คน
ดีคนเก่ง ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน  แนวคิดให้
การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยว  
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่ 5 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อนภารกิจของ เทศบาล
ต าบลดอยแก้ว โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 



 
 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนภารกิจใน

ความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง
และเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเป้าหมายขององคก์ร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุ

แต่งตั้งพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยค านึงถึงการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  รวมทั้ง
น าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพ่ือช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพ่ือน าไปสู่การผลักดัน
ให้ เทศบาลต าบลดอยแก้ว มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการที่เป็น

เครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  
ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร  ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่าง

มาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมการบริหาร
และพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ เทศบาลต าบลดอยแก้ว  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตาม 

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ  
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่  
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

 



 
 

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
เทศบาลต าบลดอยแก้ว เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างความ

ผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มี
การท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้อยู่คงกับหน่วยงานได้  
รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้เทศบาลต าบลดอย
แก้ว ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุก ๆ ปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มี
กิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  หรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลต าบลดอยแก้ว เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลต าบลดอยแก้ว จึงไม่
ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่ง
งาน  การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร 
เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือ
ส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-
Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง

ส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
        นายสาวิตร์  นิยมยอดคีรี 
     นายกเทศมนตรีต าบลดอยแก้ว 

 


