นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.2563 – 2565)

เทศบาลตำบลห้วยสัก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่
ควบคุมและกำกับการ ดำเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์ กร โดยยึด
หลักของคุณธรรมในการดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบั ติงาน ต้องมอง
บทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิ มไปสู่บททาบ และกระบวนทวิส ัยทัศน์ใหม่ ที่จะต้ อ ง
เสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่ง ยืน ให้กับบุคคลากรและ
องค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารลพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลห้วย
สัก ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กับ ความเป็น คนดี การสรรหาและคัดเลือ กบุ คลากรจะดำเนินการผ่านการพิ จารณาร่ว มกั นของ
คณะกรรมการแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
งาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลตำบลห้วยสักมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วนงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ Corporate Competency เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนั กงานและ
ผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการองค์ความรู้ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบบริห าร
สวัสดิการสังคม (เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-lass) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลห้วยสัก ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ไปใช้ส นับสนุนการตัดสินใจ
และกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็น
การรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตำบลห้วยสัก มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามาตราฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตำบลห้วยสัก ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2
ทาง (Two way communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ และเปลี่ยนแนวคิดมุมอง นำเสนอแนวคิด

ใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงนาทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้อการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีทีผ่าน
มาเทศบาลตำบลห้วยสักจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักเทศบาล
(กิจกรรม 5 ส.) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง
รายการ
ตัวชี้วัด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
1.ใช้ แ ผนอั ต รากำลั ง 3 ปี ของเทศบาลตำบลห้ ว ยสั ก ในการวิ เ คราะห์
อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ
และนำไปสู ่ ก ารกำหนดจำนวนประเภท และระดั บ ตำแหน่ ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลตำบลห้วยสักพิจารณา
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
และนำไปสู่การกำหนดจำนวน / ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวนตำแหน่ง
เสนอคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวั ดเชีย งราย เช่นการปรับปรุ ง
ตำแหน่ ง สำหรั บ พนั ก งานเทศบาลให้ ด ำรงตำแหน่ ง สู ง ขึ ้ น ,การขอเพิ่ ม
อัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
ตัวชี้วัด
การสรรหาและคัดเลือก
1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเชียงรายกำหนด
2. สรรหาพันกงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง

3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารผลการ
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ
ตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
ที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้ าในอาชีพ และ
เป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของข้ า ราชการในแต่ล ะ
ตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็ นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัตติ ิงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนา
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ทรัพยากรบุคคลด้วย
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของ
องค์กร
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงาน
จ้าง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-lass , E-office, E-Plan , E-gp ,CCIS

5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
ตัวชี้วัด
สวัสดิการและ
1. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7)
ผลตอบแทน
พ.ศ. 2548
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง พ.ศ. 2549
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง พ.ศ.
2549
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง พ.ศ. 2549
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับเงินค่าทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
6. ปฏิบัตติ ามประกาศ ก.กลาง เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนด
ประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

6.นโนบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้างความสัมพันธ์
1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
และผูกพันภายในองค์กร
พืน้ ฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพ
การทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส กิจกรรม Big Cleaning Day
จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการทำงาน บทบาทภารหน้าที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหา
อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการที่เทศบาลตำบลห้วยสักจัด
ขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่าง
ๆมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอเมืองเชียงรายและกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตำบล
ห้วยสัก - ดอยลาน
6. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและ
แสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กร
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัตดิ ้วนตนเอง
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วน
ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อ
การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบ
ของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะ 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น
..........................................................................

