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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  จะตองมีความรู ความเขาในในกระบวนการ และ 

กิจกรรมตาง ๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เขาในในกฎหมาย ระเบียบ และ วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ี
ควบคุมและกํากับการ ดําเนินการ เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาสูองคกร โดยยึด
หลักคุณธรรมในการดําเนินการ ประกอบกับเปนการผลักดันใหผูบริหาร และ ผูปฏิบัติงาน ตองมองบทบาท
ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสูบทบาท และ กระบวนทัศนใหม ท่ีจะตองเสริมสรางคุณคาของ
ความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และ ความเจริญท่ีม่ันคง ยั่งยืน ใหกับบุคลากรและองคกร 

 

เปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงกําหนดเปาหมายของการพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเปนอิสระตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบท่ียึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีและสังคมท่ีดี 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีความทันสมัย และ            
มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใชทรัพยากรบุคคลในการ
บริหารและการจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีคาใชจายดานบุคลากรไมเกินรอยละ 
40 ของงบประมาณรายจายประจําป 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทําใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี
รองรับภารกิจ ท่ีไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลาง และ ราชการบริหารสวน
ภูมิภาคตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543               
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารงาน 
บุคคล 

           เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเนนท่ีกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
1. นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง 

เพ่ือสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองคกรมีประสิทธิภาพ  ไดมี
การใชเครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตาง ๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังมีโครงสรางองคกร และ ตําแหนง อยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปสูการบรรลุพันธกิจขององคกร
ตอไป 

 
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งท่ีองคกรใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพ่ือใหได
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครจางในระบบเปด และ การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลทาขาม ใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร               



โดยยึดหลักความรู ความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับงานควบคูกับความเปนคนดี การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใหการ
คัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และ มีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมท้ังใชเทคโนโลยี และ เครื่องมือท่ี
ทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุงสงเสริมใหบุคลากรนั้น ๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพ และ จะนําไปสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรตอไป 

3 
 

3. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เทศบาลตําบลทาขาม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และ 

พนักงานจาง อยางเปนธรรม รวมท้ังเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน (KPI) จากเปาหมายขององคกรลงสู ระดับหนวยงานและบุคคลท่ีสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 
ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถตาง ๆ Corporate Competency เทศบาลตําบลทาขาม นําระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผูบริหาร เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 
 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลตําบลทาขาม นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เชน การสรรหา และเลือกสรรพนักงานเทศบาล การประกาศรับโอน(ยาย)พนักงานเทศบาล การรับ
สมัครพนักงานจาง ระบบการะบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส ระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมิน
ขีดความสามารถ และ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ             
ผูพิการ และ ผูติดเชื้อ ระบบประกาศการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-gp) ระบบบันทึก
บัญชี (E-lass) ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (LHR) เทศบาลตําบลทาขาม นําขอมูลไปใชสนับสนุน
การตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหองคกรประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน และรองรับ Thailand 4.0 ตอไป 

. 

5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
เทศบาลตําบลทาขาม มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และ สวัสดิการตาง 

ๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะหคางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหมีความเปนปจจุบัน และ เหมาะสมกับระดับ หนาท่ี
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงใหสอดคลองกับการดําเนินการขององคกร เพ่ือใหพนักงานไดรับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการท่ีเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางเปนธรรม 

 
 

6. นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
เทศบาลตําบลทาขาม  ใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวาง

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาล ทุกระดับภายในองคกร รวมท้ังการสื่อสารภายในองคกร 
แบบ 2 ทาง  (Two way communication)  เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตาง ๆ แลกเปลี่ยนมุมมอง นําเสนอ
แนวคิดใหม ๆ  เชิงสรางสรรคของพนักงาน และนําผลท่ีไดไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการ
ตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ สงเสริมการทํางานเปนทีม (Team of Profesionals) โดยมุงเนนการ
สรางคานิยม และ วัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ีงในป
ท่ีผานมา เทศบาลตําบลทาขาม จัดกิจกรรม 5 ส. ทําความสะอาดบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลทาขาม  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมูบานและชุมชน รวมกับประชาชนท่ัวไป 

  
 
 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. นโยบายดานการวิเคราะหอัตรากําลัง 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากําลัง 1.ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบล 

ทาขาม ในการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาล ในแตละสวน
ราชการ และ นําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท 
และ ระดับตําแหนง เสนอคณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลั ง  3 ป  ของ เทศบาลตําบล          
ทาขาม พิจารณา 

 2.มีการติดตาม ประเมินผล และ ปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป อยางตอเนื่อง และ นําไปสูการ
กําหนดจํานวน/ตําแหนง  เสนอคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เชน การ
ปรับปรุงตําแหนง สําหรับพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน การขอเพ่ิมอัตรากําลัง
ขาราชการ และ พนักงานจาง 

 
 

2.  นโยบายดานการสรรหา 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและการคัดเลือก 1.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ

หลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย กําหนด 

 2.สรรหาพนักงานเทศบาล ตามกรอบระยะเวลา
ในการสรรหา บรรจุ และ แตงต้ัง ตามระเบียบ/ 
ประกาศ / มติ กทจ.เชียงราย อยางชัดเจน 

 3.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และ แตงตั้ง 
ไดตามกรอบอัตรากําลัง 

 4.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจางไดตาม
กรอบอัตรากําลัง 

 
  
 
 
 
 
 



 
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.ปฎิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
สําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการและเลื่อน
คาตอบแทนของพนักงานจาง 

 2.KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของแตละตําแหนง แตละกอง/สวน
ราชการ เพ่ือกําหนดเปนเง่ือนไขในการคัดเลือก
บุคคลท่ีมีทักษะ หรือ สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพ และเปนเง่ือนไขในการ
กําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน 

 3.ผลการประเมินท่ีไดสามารถจําแนกความ
แตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานไดอยางชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใชประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
ขาราชการในแตละตําแหนง และ เปนการ
สงเสริมหรือเปนแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและแขงขันกัน
ดวยผลงาน 

 

2. นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการใหบริการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับบุคคลขององคกร 

 3.มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ 

 4.มีการพัฒนาระบบงาน หรือ ระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได เชน 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล          
ขาราชการ พนักงานจาง พนักงานครู ในระบบ
บุคลากรทองถ่ินแหงชาติ (LHR) 
-โปรแกรมระบบ E-lass , E-office , E-Plan , 
 E-gp 



 
3. นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน 

 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1.พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ. 2548 
 2.มีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขถึง  
พ.ศ. 2549 

 3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 แกไขถึง พ.ศ. 2549 

 4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขถึง พ.ศ.2559 

 5.ปฎิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับเงินคาทําขวัญ
ของพนักงานสวนทองถ่ิน และ ลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 6.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนด
เง่ือนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืน
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ 
พนักงานจางของเทศบาล พ.ศ. 2548 

 7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงราย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การใหพนักงานเทศบาล ลูกจางและพนักงานจาง
ของเทศบาลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. นโยบายดานการสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร   
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 1 . มี ก า ร จั ด อุ ป ก ร ณ ใ น ก า ร ทํ า ง า น แ ล ะ

กระบวนการ เจาหนาท่ีสัมพันธข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให กับ
บุคลากร 

 2.จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลท่ีสะทอนภาพการทํางานของ
องคกร เชน กิจกรรม 5 ส กิจกรรม Big 
Cleaning Day  กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให
พนักงานทุกคนรวมมือทํากิจกรรมและเพ่ือสราง
บรรยากาศในการทํางาน บทบาทภารหนาท่ี 
สรางภาพลักษณท่ีดีของสํานักงานใหบุคคลท่ัวไป
ไดทราบและเขาใจ 

 3.ผูบริหารไดจัดประชุมพนักงานเทศบาลเปน
ประจําทุกเดือน เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดไดให
ขอเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางการยอมรับ
ทบทวนและแกปญหาอันเปนการสรางความ
ผูกพันท่ีดีในองคกร 

 4.พนักงานเทศบาลทุกระดับเขารวมกิจกรรมการ
สงเสริมจริยธรรมและสรางความโปรงใส ในการ
ปฏิบัติราชการท่ีเทศบาลตําบลทาขาม จัดข้ึน 
และท่ีจัดรวมกับหนวยงานอ่ืน  สามารถประยุกต
หลักธรรมตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติราชการ 

 5.ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวาง
หนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจและ
องคกรเอกชนในเขตอําเภอพาน 

 6.ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรรมการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความผูกพันและอยูกับองคกร
ตลอดจนผูบริหารทุกระดับเปนตนแบบและแสดง
แบบอยางท่ีดีในดานจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร 

 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการติดตามผล ดําเนินการ ดังนี้ 
 
1. มอบหมายงานใหปฏิบัติงานดวยตนเอง 
2. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีท่ีมีปญหา 
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และลดระดับการตรวจสอบ ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชา

แนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับการสอนงานไดอยางถูกตอง 
4. แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนท่ีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดดีและ             

สวนท่ีตองปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง และ แกไขขอบกพรองเพ่ือ
การปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบชัดเจน ควรใหเทศบาลตําบลทาขาม จัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และ จริยธรรม อันจะทําใหปฎิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตาม
กรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลทาขามท่ี  โดยใหกําหนดเปนแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีมี
ระยะเวลาบังคับใช 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลตําบลทาขาม 

 
 

 
(นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 

นายกเทศมนตรีตําบลทาขาม 


