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เทศบาลตำบลนายูง  
อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                    ของเทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
เทศบาลตำบลนายูง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากาลัง  
เป้าประสงค ์ 
๑. เพ่ือศึกษาความต้องการอัตรากาลังบุคลากรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร  
๒. เพื ่อสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณงานและจำนวนบุคลากร ซึ ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถ

ดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  
๓. เพื่อนาแผนอัตรากำลังบุคลากรไปใช้ในการเชื่อมโยงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านอื่นๆ 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
กลยุทธ์  
๑. วิเคราะห์สภาพกำลังขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับความต้องการกำลังคนในอนาคต 

เพื่อพัฒนาหรือวางแผนดำเนินการให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  

๒. วิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านบุคลากรที่จะนาไปสู่การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสม  

การดำเนินการ  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากาลัง เพื่อพิจารณาทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทางของ

หน่วยงานในอนาคต รวมถึงกำหนดขอบเขตของแผนกำลังคน  
๒. จัดทำแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) เพื่อใช้ในการกำหนดโครงสร้างและกรอบ

อัตรากำลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลตำบลนายูง  
๓. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือบริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจเพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่า  
๒. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
เป้าประสงค ์สรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ตามคุณลักษณะมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ของอัตรากาลังทั้งหมด 
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กลยุทธ์  
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดำเนินงานสรรหาและเลือกสรรผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของเทศบาลตำบลนายูง  
๒. คัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาคและ

ยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 

การดำเนินการ  
๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ

ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากำลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตรากาลัง
ทั้งหมด  

๒. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่ง 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค ์เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ให้มีผลการ

ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที ่สูงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กรและระดับชาติ  

กลยุทธ์  
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตาม ความจำเป็นและ

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนายูง  
๒. กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง  
๓. ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ  
๔. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนราชการ 

การดำเนินการ  
๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานในแต่ละตำแหน่งไปเข้ารับการฝึกอบรม  
๓. สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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๔. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เป้าประสงค์ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและ รวมถึงพนักงานจ้าง      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน และสามารถวัดผลการประเมินได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

กลยุทธ์  
๑ . กำหนดผลสัมฤทธ ิ ์ของงาน  และตัวช ี ้ว ัดความสำเร ็จที ่ม ุ ่ งเน ้นระบบการบร ิหารผลงาน 

(Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปสู่ระดับ
รายบุคคล  

๒. กำหนดให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลใน
องค์กร เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจาปี การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย       
การโอนและรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 

การดำเนินการ  
๑. จัดทาประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ให้พนักงานเทศบาล 

ข้าราชการคร ูและพนักงานจ้างในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
๒. ผู ้ประเมิน และผู ้รับการประเมิน กำหนดและจัดทำข้อตกลงร่วมกันในแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและ
เหมาะสมกับลักษณะตำแหน่งและระดับ  

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบหลักฐานหรือตัวชี้วัด
ที่จัดทำไว้ประกอบการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม  

๔. ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

๕. นโยบายด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
เป้าประสงค์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ด ีในการทำงาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน       

การประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ  บำเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนา
องค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร 
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กลยุทธ์  
๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
๒. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที ่เป็นธรรม  เสมอภาค และสามารถ

ตรวจสอบได ้ 
๓. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได้  
๔. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน และด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 
การดำเนินการ  
๑. ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
๒. ดำเนินการพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่องชมเชยแก่

บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
๖. นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
เป้าประสงค ์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ของเทศบาลตำบลนายูงใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ  
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม จริยธรรม   

และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
การดำเนินการ  
๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ ่น  และข้อบังคับ

เทศบาลตำบลนายูง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้อราชการส่วนท้องถิ่น  
๒. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ

ควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

๗. นโยบายด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
เป้าประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล  

นายูง และมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั ้ง โยกย้ายและสับเปลี ่ยน 
หมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม  

กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสมความรู้  ทักษะ    

และสมรรถนะ  
 

-๕- 



๒. สร้างความชัดเจนในหลักเกณฑ์และกระบวนการในการเลื่อน  โอน ย้าย เพื่อให้สามารถคัดสรร
บุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในงาน  

๓. เพ่ิมความสามารถขององค์กรในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร
เนื่องจากเป็นระบบที่ทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา  

การดำเนินการ  
๑. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของ (Career Path) ของทุกตำแหน่งงานในเทศบาลตำบล

นายูง  
๒. กำหนดหลักสูตรหรือโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล  (Individual Development 

Plan) โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการพัฒนา รวมทั้งวิธีการในการติดตามผล  
๓. ดำเนินการโอนย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งงาน กรณีที่ข้าราชการมีความพร้อมและได้รับการฝึกอบรม

และพัฒนาตามแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล 
๘. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค ์ 
๑. เพื ่อให้บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลนายูง ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม          

มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

๒. เพื ่อให้ส่วนราชการมีระบบ กลไก และวิธ ีดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของพนักงานที ่มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน  

กลยุทธ์  
๑. จัดให้มีกระบวนการสร้างความสุขในการทำงาน และสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และขีดสมรรถนะของส่วนราชการ  
๒. ดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ปฏิบัติราชการ และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 
การดำเนินการ  
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

ของเทศบาลตำบลนายูง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
๒. จัดทำแบบสำรวจความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานโดยกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ

ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
๓. นำผลการประเมิน มากำหนดความสำคัญในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานและบรรยากาศ

ที่สนับสนุนการทำงานของพนักงาน 
---------------------------------------------------------------- 


