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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครลําปาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
ตามที่เทศบาลนครลําปาง ไดมีการประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมี
ความมุงหมายที่จะบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกรใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม และเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล และไดมีการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการ
วางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหา บรรจุ และการแตงตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาบุคลากร
ดานการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ ดานการสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม
2565 เทศบาลนครลําปาง ไดมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรในดานตาง ๆ ดังนี้
1. การวางแผนอัตรากําลัง
เปาประสงค เพื่อพิจารณาวางแผนอัตรากําลังใหมีความสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ขององคกร ตอบสนอง
ความจําเปน และความเหมาะสม คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของราชการ
กลยุทธ
ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากําลังใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ภารกิจ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
การดําเนินการ
จัดทําแผนอัตรากําลังสามป (พ.ศ. 2564-2566) และไดทบทวน ปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน
และกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
2. การสรรหา การบรรจุ และการแตงตั้ง
เปาประสงค การบรรจุ แตงตั้งบุคลากร ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลังสามป และตามที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด โดยการสรรหาบุคลากร ยึดหลักความรูความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคูกับการเปนคนดี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณารวมกันระหวางหนวยงานตนสังกัด คณะกรรมการ
และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน
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กลยุทธ
มีการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคลองกับภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ ทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต
การดําเนินการ
มีการดําเนินการสรรหา และบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ทั้งใน
ตําแหนงสายงานบริหาร และตําแหนงวางตามกรอบอัตรากําลัง
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เปา ประสงค มีร ะบบการประเมินผลการปฏิ บัติงานอย างเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายดา น
คุณธรรม ความโปรงใส โดยนําระบบตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ตัว ชี้วั ดและคาเปาหมาย ตลอดจนการ
ประเมินขีดความสามารถตาง ๆ โดยนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการบรรลุ
พันธกิจของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการประเมินสมรรถนะที่สอดคลองกับมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง และนโยบายเทศบาลนครลําปาง
กลยุทธ
(1) การประเมินผลการปฏิ บัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจ างตามภารกิจ
เปนไปตามผลการปฏิบัติงานจริง และเปนธรรม
(2) การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางตามภารกิจเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินการ
(1) มีการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สําหรับ
รอบการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(2) มีการประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา สําหรับรอบ
การประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
(3) มีการจัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน สําหรับประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของทุกตําแหนง (สําหรับในหวงระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565)
4. การพัฒนาบุคลากร
เป า ประสงค เพื่ อ พั ฒ นาความรู แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านให แ ก บุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง าน
อยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปใหสอดคลองตามความจําเปนและความตองการในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลนครลําปาง
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(2) การใชระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชเปนระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS)
การดําเนินการ
(1) มีการใชระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชเปนระบบงานพัฒนาบุคคล
(Human Resource Development System : HRDS) ของเทศบาลนครลําปาง
(2) มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลนครลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
(3) มีการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรเทศบาลนครลําปาง
5. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
เปาประสงค เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถอยางเทาเทียมกัน
และสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถตามคุณภาพและผลสําเร็จของงานที่
จะสะทอนการเปนคนเกง และพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใจ มีคุณธรรมยึดมั่นประโยชนสวนรวมซึ่งจะ
สะทอนการเปนคนดี
กลยุทธ
การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีความ
เชี่ยวชาญ และมีโอกาสกาวหนาในสายงานของตําแหนง
การดําเนินการ
(1) การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามสายงานของตนเอง ตามหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นจัดขึ้น
(2) การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามสายงานตามที่สถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นจัดขึ้น
6. การสงเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน
เปาประสงค เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเนนการสงเสริมและปองกันมากกวาลงโทษ
เพื่อสรางวัฒนธรรมอันดีขององคกรใหเปนที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในองคกร
กลยุทธ
(1) มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อไมเปนการเลือกปฏิบัติ
(2) สงเสริมใหผูบังคับบัญชา ควบคุม กํากับ ดูแลผูใตบังคับบัญชา ตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
และขอบังคับเทศบาลนครลําปาง หากผูใตบังคับบัญชาทุจริตใหรายงานตอผูบริหารโดยเร็ว
(3) จัดใหมีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร
การดําเนินการ
มีการเผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการของเทศบาลนครลําปาง ใหบุคลากรรับทราบ และใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติตน ผานทางเว็บไซตหลักของหนวยงาน
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6. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปาประสงค เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของเทศบาลนครลําปาง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพ
ที่แข็งแรง มีความสุขในการทํางาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ
มีการจัดกิจกรรมที่เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับบุคลากร เชน สวัสดิการดานสุขภาพและอนามัย
การดําเนินการ
เทศบาลนครลําปางไดมีกิจกรรมการเผยแพรสาระนารูเกี่ยวกับสุขภาพการทํางานใหบุคลากรของเทศบาล
ไดรับทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัตติ น โดยการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลักของเทศบาลนครลําปาง

