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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จงัหวดัชุมพร 

 
  เทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไดดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแก การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การ
โอน (ยาย) การพัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหนง การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน การลงโทษ และการใหพนจากตำแหนง การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หนวยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ดานการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การเล่ือนตำแหนง การโอน (ยาย)  
   เปาประสงค วางแผน สนับสนุน และสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและมีจำนวนเพียงพอ มีความคลองตัวตอการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 
   กลยุทธ 
        1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
        2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคลท้ังดานการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือน และปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
        3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
        4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะหลัก 

      5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดี คนเกงขององคกร 
 การดำเนินการ 

        1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) และมี
การทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง 3 ป ประจำปงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
        2. จัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแทง) (รายละเอียดตามคูมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
        3. จัดทำคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (รายละเอียดตามคูมือแผนเสนทาง
ความกาวหนา) 

  2. ดานการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน ลยุทธศาสตร
ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากรในองคกร 
   กลยุทธ 
        1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
 

/2. จัดทำแผน... 



-2- 

             2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการ
สืบทอดตำแหนง และการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร 
        3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหแก
ผูปฏิบัติงานทุกระดับสายอาชีพ และตำแหนงอยางตอเนื่อง 
        4. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ขาราชการ 

      5. พัฒนาดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การ
ถายทอดความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง  

 การดำเนินการ 
        1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 
        2. จัดสงบุคลากรตามสายงานเขารับการฝกอบรมตรงตามสายงาน 

  3. ดานความโปรงใส 
   เปาประสงค ดำเนินการใหทุกกระบวนการของการบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส 
ถูกตอง สามารถตรวจสอบได 
   กลยุทธ 
        1. จัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รวมกันพิจารณาดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
             2. การรับสมัคร รับโอน หรือการดำเนินการอ่ืนใด มีการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติ
ครบถวนสามารถเขารับการดำเนินการ 

 การดำเนินการ 
        1. แตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล 
        2. จัดทำประกาศและประชาสัมพันธการรับสมัคร รับโอน หรือการดำเนินการอ่ืนใดใน
การดำเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือมาปฏิบัติงาน 

  4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   เปาประสงค สงเสริมใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีความม่ันใจ มีขวัญกำลังใจ 
และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของ
ผูปฏิบัติงานท่ีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี 
   กลยุทธ 
        1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ 

     2. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทำคุณประโยชนแกองคกร 
 การดำเนินการ 

        1. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน/คำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน/เลื่อนคาตอบแทน 
             2. จัดทำประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ท่ีมีผลการประเมินอยูใน
ระดับดีเดน 
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  5. ดานเสริมสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกร 
   เปาประสงค สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร
และพนักงานทุกระดับ 
   กลยุทธ 
        1. จัดกิจกรรมโดยใหผูบริหารและพนักงานไดมีโอกาสในการทำกิจกรรมรวมกัน  
        2. ปรับปรุงระบบชองทางการสื่อสาร โดยการใชแอพพลิเคชั่นตางๆ เชน ไลน เฟซบุค 
เปนตน  

 การดำเนินการ 
        1. จัดทำโครงการตางๆ อาทิเชน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา เปนตน 
             2. จัดตั้งกลุมไลน ของผูบริหารและพนักงานงานในองคกรเพ่ือเปนชองทางการติดตอ 

  6. ดานคาตอบแทน และสวัสดิการ 
   เปาประสงค เสริมสรางความม่ันใจ ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามความจำเปนและเหมาะสม เปนไปตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
   กลยุทธ 
        1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
             2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัย 
             3. การคัดเลือกบุคลกรดีเดนดานการแตงกาย 

     4. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทำคุณประโยชนแกองคกร 
        5. มีระบบการจายเงินตอบแทนพิเศษ 

 การดำเนินการ 
        1. จัดทำประกาศมาตรการใหรางวัลและบทลงโทษพนักงานเทศบาล พนกังานจาง 
             2. ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัยใหดี
อยูเสมอ 

  7. ดานคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เปาประสงค บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลวังตะกอ มีหนาท่ีในการดำเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
   กลยุทธ 
        1. การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
             2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
             3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
        4. การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
             5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
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             6 . การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
        7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
             8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
             9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

 การดำเนินการ 
        1. จัดทำประกาศคุณธรรมจรยิธรรม 
        2. จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงจิตสำนึกใหแกพนักงานทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
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