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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลแม่นะ  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ        
และกิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ        
ที่ควบคุมและก ากับการด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้าสู่องค์กร         
โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมอง
บทบาทของตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ต้องเสริมสร้าง
คุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีด ี
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้ เกิด
ประโยชน์สงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโดยจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่นเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.1 นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ 

ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของ
องค์กรต่อไป 
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4.2 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้

บุคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  ส าหรับการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล เทศบาลต าบลแม่นะให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ  
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลการจะด าเนินการผ่าน
การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมี
ความเหมาระสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

4.3 นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม  

รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน  โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)       
จากเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผล
ขีดความสามารถต่างๆ (Corporate Competency) เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของ
พนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

4.4 นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล            

เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด              
เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัคร
พนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมิน      
ขีดความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)         
ระบบบันทึกบัญชี (E-Laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น  เทศบาลต าบล
แม่นะ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 

4.5 นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
เทศบาลต าบลแม่นะ มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ

ต่างๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมี       
การประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และ
เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้
พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
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4.6 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
เทศบาลต าบลแม่นะให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายใน
องค์กรแบบ 2 ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด
มุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิ งสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ ได้ ไปปรับปรุงแนวทาง             
การด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team 
of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลแม่นะจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัด
กิจกรรมท าความสะอาดในส านักงานเทศบาล (กิจกรรม 5ส) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชน
ทั่วไป  เป็นต้น 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลแม่นะ     

ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ของเทศบาล
ต าบลแม่นะพิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนด
จ านวน/ต าแหน่งเพ่ิม หรือลดจ านวนต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เช่น  
การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น การขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/
พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและการคัดเลือก 1 . มี แนวทางการปฏิ บั ติ การสรรหาตามวิธีและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้งตามระเบียบ/ประกาศ/มติ 
ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
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3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบั ติตามหลักเกณ ฑ์และวิธีการประเมินผล      

การปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/การเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และ
เป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง  
และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาล
ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันกัน
ด้วยผลงาน 
 

 
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงาน หรือ
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคลากรขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้  เช่น 
     - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงานครู  ระบบ LHR 
     - โปรแกรมระบบ E-lass, E-Plan, E-gp และ CCIS 
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5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1 . พระราชบัญ ญั ติ บ า เหน็ จบ าน าญ ข้ าราชการ            

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ. 2541 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ. 2562 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการรับเงินท าขวัญและการพิจารณาเงินท าขวัญ
ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2550 
6. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
เรื่อง  ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้ รั บ ก าร เพ่ิ ม ค่ าค รอ งชี พ ชั่ ว ค ราว  (ฉบั บ ที่  2 )         
พ.ศ. 2558 
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6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน         
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ  
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานขององค์กร  เช่น  
กิจกรรม 5ส , กิ จกรรม Bid Cleaning day, Sport 
day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน  
บทบาทภารหน้าที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพ่ือสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการ
สร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
4 . พนั กงาน เทศบาลทุ กระดับ เจ้ าร่ วมกิ จกรรม         
การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่ เทศบาลต าบลแม่นะ และสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
4. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผู้ พันและอยู่กับองค์กรตลอดจน
ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดี 
ในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
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ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท า  ดังนี้ 
  1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคบับัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้บัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วน
ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ความให้เทศบาลจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ที่ได้จัดท าขึ้นโดยให้ก าหนดเป็นพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 
(นายรุ่งโรจน ์ ดวงดี) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่นะ 


