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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  อ าเภอเวียงชยั  จังหวัดเชียงราย 

 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมตา่งๆ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ทีค่วบคุมและท ากับการด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ 
ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่
บทบาท  และกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง 
ยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แนวคิดและทิศทางการพัฒาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ

หลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 

2. องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปื 

3. องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจ ที่
ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องด์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2543ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพ่ือพัฒนาบุดลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือตอบสนอง
นโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเนันที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ 

ทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้งองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปินสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี คุณภาพ 

เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิดและการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล   เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยให้ความส าคัญ 
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กับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3  ปี เพ่ือให้
การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ต าแหน่งงานรวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมา
สนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของ
องค์กรต่อไป 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเป็นไป ตาม 

นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)จากเป้าหมายของ องค์กรลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ Corporate 
Competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรดเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน การ 

บริหารทรพัยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เซ่น การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลการรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ  กระบวนการเอกสาร
อิเลคทรอนิกส์  ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)  ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ       
(LHR)   นอกจากนั้น เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย   ได้ใช้ขัอมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand 4.0 ต่อไป 

5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆตามความ 

รับผิดชอบ  สอดดล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างาน
ตามมาตฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลดอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิก 

สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two way 
Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของ
พนักงานและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิด
การประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปีที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลสิริเวียงชัย  จึงจัด
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นการจัดกิจกรรมท าความสะอาดใน ส านักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส.)  การจัดกิจกรรมจิต
อาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 

แผนอตัราก าลัง 3 ปื 
 

1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัยในการวิเคราะห์
อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ ส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย
พิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตราก าลัง 3 ปี  อย่างต่อเนื่อง 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวนต าแหน่งเพิ่มหรือ   ลดจ านวนต าแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เช่น  การปรับปรุง
ต าแหน่ง ส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น,  การขอเพ่ิมอัดรา
ก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,  การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 

การสรรหาและคัดเลือก 
 

1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศมติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตราก าลัง 
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3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. KP ระดับบคุคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง 
แต่ละกอง / ส่วนเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะ หรือ
สมรรถนะสูงเพ่ือพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ 
ก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ 
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง 
และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน 

 
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนยีสารสนเทศ 
 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2, มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุ
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น - โปรแกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล ของข้าราการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ R - โปรแกรมระบบ E-aas,E-office, E-plan 
E-gp, ccis 
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5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

 
สวัสดิการและผลตอบแทน 
 

1. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่  7)  
พ.ศ. 2548 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขถึง 2549 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขถึง 2549 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเซ่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับเงินค าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
ส าหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558  
7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่  2) พ.ศ.2558 
 

 
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันกายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 

การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
2.จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพ
การท างานของ องค์กร เช่น  กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, 
Sport Day, จิตอาสา  เพ่ือให้ พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม, และ 
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาร หน้าที่,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
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รายการ ตัวช้ีวัด 
 

 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ  ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความ 
ผูกพันที่ดีในองค์กร 
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการ
สร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลสิริเวียงชัยจัดขึ้น 
และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน
การ ปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพัน
และอยู่กบัองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นตันแบบและแสดงแบบอย่างที่
ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้ 
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า 

ผู้ใดบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและ ส่วนที่ยังต้อง

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเดิม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธมและจริยรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในค าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้นโดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี ระยะเวลา  3  ปีตามกรอบของ
แผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
 
 
 
 


