
 

 

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

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

โดยยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าท่ีและขับเคล่ือนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนท่ีเหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  รองรับการ
เปล่ียนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปล่ียน  แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาค
ส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 
และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาตร์ท่ี 6 ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
4. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และร่วมกนัพัฒนา 
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เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคล่ือนภารกิจของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคล่ือนภารกิจในความ
รับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผนอัตราก าลัง โดย
ก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบแต่ละต าแหน่งท่ีสอดคล้องและเอื้อ
ต่อการปฏบิัติตามเป้าหมายขององค์กร 
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือบรรจุแต่งต้ัง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายในเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  โดยค านึงถึงการ
ด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  รวมท้ังน าเอา
เครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่ีสอดคล้องกับต าแหน่งงาน เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้ เทศบาลเมือง
แม่โจ้ มีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการท่ีเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ  บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้โดยมีการให้เงินเดือน  ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคล (KPIs) ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร  ภารกิจ ในความ
รับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายใน
ระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไม่
ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  งดเล่ือนขั้นเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น 
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

เทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก 
เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนา
เป็นให้บุคลากรของ เทศบาลเมืองแม่โจ้  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับ
ภารกิจงานในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงในอนาคต เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนา



อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและต้ังงบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึง
พัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร    ทุกระดับ ท้ังหลักสูตรท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   ต่าง ๆ ท่ีจัดการอบรม 
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ค านึงถึงการจัดสวัสดิการท่ีนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามท่ีรัฐเป็นผู้
ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา ส าหรับพนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ท่ีมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ในหน้าท่ีราชการ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  (อนามัยถ่ายโอน)  ค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานด้านส่ิงปฏิกูลในชุมชน 
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันใน
องค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายท่ีส าคัญ เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม มีการท างานร่วมกัน 
สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับหน่วยงานได้  รวมท้ังสร้างสรรค์ผลงานท่ี
เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ต้ังไว้ในข้อบัญญัติประจ าปี    ทุก ๆ ปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรม
หลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต  
หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากท าให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงไม่ปิดกั้นบุค ลากรในการ
เรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน  รวมท้ังส่งเสริมการมีนโยบายในการน าเสนองาน  การส่งงาน  การรายงานผลงาน 
การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ผ่านระบบ  Line  Facebook  ขององค์กร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
งานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี  5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง  เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digotal Government Skill Self-Assessment) เพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 
8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ี มท 
0810.6/ว 548  ลงวันท่ี  10 มีนาคม  2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีว   
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี  มีความ
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมท้ังส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองแม่โจ้  ได้รับอันตราย
ต่อชีวิต  ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคล่ือนนโยบาย
ดังกล่าว  และได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   



 

 

 

 

 

 

 

 


