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นโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ กิจกรรมต่างๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ ควบคุมและก ากับการ 
ด าเนินการ เพือ่ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด หลักของคุณธรรมในการ
ด าเนินการ ประกอบกบัเป็นการผลักดันใหผู้้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดมิไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ทีจ่ะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ ความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญทีม่ั่นคง ยั่งยืน ให้กบับุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ดังนี ้

1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบรหิารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตาม เจตนารมณข์อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลกัการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ด ี 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบรหิารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี ประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบรหิารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการใหเ้กิด ประโยชน์สูงสุด 
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบรหิารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัตหิน้าที ่รองรบั
ภารกิจ ที่ได้รบัการถ่ายโอนจากราชการบรหิารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ 
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  

4. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรได้รบัการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 

เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุง่เน้นที่กระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  

เพื่อสนบัสนุนให้การปฏิบัตงิานของพนกังานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เครื่องมือ
ทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลงั โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบรหิารและพฒันาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างม ีประสิทธิภาพ 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป 



2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิง่ที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่ม ีคุณภาพ 
เทศบาลจงึมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรบัโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรบัการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลหอค า ให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกบังาน ควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนนิการผ่านการพจิารณาร่วมกันของ คณะกรรมการ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ต าแหน่งงาน รวมทัง้ใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ ความส าเรจ็ในสาย
วิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเรจ็อย่างยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 

3. นโยบายด้านบรหิารผลการปฏิบัติงาน 

 เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป ตาม
นโยบายและกลยทุธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตงิาน (KPI) จากเป้าหมายของ องค์กรลง
สู่ระดบัหน่วยงานและบุคคลทีส่อดคล้องกบัแผนอัตราก าลงั ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ 
Corporate Competency เทศบาลน าระบบการบรหิารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ น าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

4. นโยบายบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทศบาลน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ในการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน การ
บรหิารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกดิประสิทธิภาพสงูสุด เช่น การสรรหาและ เลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรบัสมัครพนกังานจ้าง) ระบบ กระบวนการ
เอกสารอเิลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ผู้พกิาร และผู้ติดเช้ือ HIV) ระบบ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบญัชี (E-laas) ระบบ ศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลต าบลหอค า ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้ สนับสนุนการ
ตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ใหอ้งค์กรประสบ ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน และเป็นการรองรบั Thailand 4.0 ต่อไป 

5. นโยบายสวัสดกิารและผลตอบแทน  

เทศบาลต าบลหอค า มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทกุระดับภายในองค์กร โดยมกีารประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ให้มีความเปน็ปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าที่



ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานไดร้ับ ผลตอบแทน 
สทิธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

6. นโยบายสร้างความสมัพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  

เทศบาลต าบลหอค า ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two 
way Communication) เพื่อรับฟงัความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ แนวคิดใหม่ๆ เชิง
สร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรงุแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสง่เสรมิการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปทีี ่ผ่าน
มาเทศบาลต าบลศรีดอนชัยจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกจิกรรมท าความสะอาดใน ส านักงาน
เทศบาล (กิจกรรม 5 ส.)  การเกบ็ขยะรมิทางหลวง  เดือน 2 ครั้ง 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลงั 3 ปี ของเทศบาลต าบลหอค า 

ในการวิเคราะห์อัตราก าลงั เพื่อ จัดท ากรอบ
อัตราก าลงัพนักงานเทศบาลในแตล่ะ ส่วนราชการ 
และน าไปสูก่ารก าหนดจ านวน ประเภท และระดบั
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ของ เทศบาลต าบลหอค าพจิารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงแผน 
อัตราก าลงั 3 ปี อย่างต่อเนือ่ง และน าไปสู่การ 
ก าหนดจ านวน / ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน 
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดบึงกาฬ เช่น การปรับปรงุต าแหนง่ ส าหรับ
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สงูข้ึน, การขอ
เพิ่มอัตราก าลงัข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การ
ปรับเปลี่ยนต าแหนง่พนักงานจ้างทั่วไปเป็น พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 

 

 

 



2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลอืก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ 

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดก าหนด  
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน 
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ 
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้
ตามกรอบอัตราก าลงั  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม 
กรอบอัตราก าลัง 

 

3. นโยบายด้านการบรหิารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัตงิาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ

ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานส าหรับ
เลื่อนข้ันเงินเดอืนของ ข้าราชการ/เลือ่นค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดบับุคคลสอดคลอ้งกบัมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพื่อ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลทีม่ ีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพฒันา ความก้าวหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงือ่นไขในการ ก าหนดระดับต าแหน่งให้
สูงข้ึน  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่าง
ชัดเจนและและมปีระสิทธิภาพ เพื่อใช้ ประกอบการ
ปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่
ละต าแหนง่ และเป็นการ ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให ้ปฏิบัติงานอย่างเตม็
ความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน 

 
 



4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในระบบงานหรอื 
ระบบการให้บริการด้านการบรหิารทรัพยากร บุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมลู 
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  
3. มีการปรับปรงุฐานข้อมลูเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการพฒันาระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเช่ือม โยง
กับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากร
บุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานคร ูระบบ 
HR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-
gp, ccis 

 

5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบญัญัติ บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ ส่วน

ท้องถ่ิน(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2548  
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลพนกังาน ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
แก้ไขถึง 2559  
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญ ของ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ินและลูกจ้างขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  

 

 



 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข 

และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณี
พิเศษอันมีลกัษณะเป็นเงินรางวัลประจ าป ีส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังาน จ้างของ
เทศบาล พ.ศ.2558  
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด 
เชียงราย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ ให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนกังานจ้าง ของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2558 

 

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน องค์กร 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ 

เจ้าหน้าที่สมัพันธ์ข้ันพื้นฐานเพือ่อ านวยความ สะดวก
ในการปฏิบัตงิานให้กบับุคลากร  
2. จัดให้มีกจิกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานของ 
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กจิกรรม Big Cleaning 
Day, Sport Day, จิตอาสา เพือ่ให ้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดท ากจิกรรม, และ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน บทบาทภาร หน้าที,่ สร้างภาพลักษณ์ที่
ดีของส านักงานให ้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. ผู้บรหิารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็น 
ประจ าทุกอาทิตย์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให ้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัตงิานเพือ่สร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความ ผูกพันที่ดีในองค์กร 
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกจิกรรม การ 
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใส ในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลหอค าจัดข้ึน และที่จัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และ สามารถประยกุต์หลักธรรม
ต่างๆ มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ  

 



 

รายการ ตัวช้ีวัด 
 5. ผู้บรหิารทุกระดับ มสี่วนร่วมในกจิกรรมการ 

ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรฐัวิสาหกิจ และ
องค์กรเอกชนในเขตอ าเภอเมืองบงึกาฬ 
6. ผู้บรหิารทุกระดับ มสี่วนร่วมในกจิกรรมการ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความผกูพันและอยู่กบัองค์กร 
ตลอดจนผู้บริหารทุกระดบัเป็นต้นแบบและแสดง 
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ ความ
โปรง่ใสในการด าเนินงานขององค์กร 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังน้ี  

1. มอบหมายงานใหป้ฏิบัติด้วยตนเอง  

2. เปิดโอกาสใหซ้ักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มปีัญหา  

3. ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รบัการสอนได้ถูกต้อง  

4. แจ้งใหผู้้บงัคับบญัชาทราบถึงผลการปฏิบัตงิาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บงัคับบญัชาปฏิบัติได้ดี และ ส่วนที่
ยังต้องปรับปรงุแก้ไขเพิม่เติม เพื่อเสรมิสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพือ่การ ปฏิบัติงาน
สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรใหเ้ทศบาลจัดท าแผนการพฒันาพนักงาน 
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการใน 
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบ 
ของแผนพฒันาบุคลากร ของเทศบาลทีเ่ทศบาลได้จัดท าข้ึน โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลม ี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 


