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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลนาทัน อ าเภอค าม่วง จังหวดักาฬสินธ์ุ 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการ และ  กิจกรรม

ต่างๆ ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และเขา้ใจในกฎหมาย ระเบียบ และวธีิปฏิบติัต่างๆ ท่ี ควบคุมและ 

กากบัการ ด าเนินการ เพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเขา้มาสู่องค์กร โดยยึด หลกัของ

คุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลกัดันให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ต้องมองบทบาท 

ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทศัน์ใหม่ ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างคุณค่าของ 

ความสามารถ ความสัมฤทธ์ิผล และความเจริญท่ีมัน่คง ย ัง่ยนื ใหก้บับุคลากรและองคก์ร 

 เป้าหมายการพฒันาระบบบริหารงานบุคคล  

 แนวคิดและทิศทางการพฒันาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 

รัฐธรรมนูญและหลกัการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงก าหนดเป้าหมายของการ

พฒันา ระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี  

 1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระตาม เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยเป็นระบบท่ียดึหลกัการการบริหารกิจการบา้นเมือง และสังคมท่ี

ดี  

 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีความทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใชท้รัพยากรบุคคลในการบริหารและจดัการใหเ้กิด ประโยชน์สูงสุด 

โดยมีค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีท าให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีรองรับ

ภารกิจ ท่ีได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ 

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2543 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  4. ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล  

เพื่อตอบสนองนโยบายดงักล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหาร ทรัพยากร

บุคคลในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
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1. นโยบายวเิคราะห์อตัราก าลงั  

 เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบติังานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้  

เคร่ืองมือทางสถิติและตวัช้ีวดัต่างๆ ในการวางแผนอตัราก าลงั โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบติังาน เพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพฒันาบุคลากร รวมทั้ งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมี 

ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพนัธกิจของ

องคก์รต่อไป  

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี คุณภาพ 

เทศบาลจึงมีประกาศรับสมคัรพนักงานจา้งในระบบเปิด และการรับโอนยา้ยพนักงานส่วนทอ้งถ่ินตาม 

ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ส าหรับการคดัเลือกพนกังานเทศบาล เทศบาลต าบลนาทนั  

ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกบุคลากร โดยยึดหลกัความรู้ ความสามารถ คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบังาน 

ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรจะด า เนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ

คณะกรรมการแผนอตัราก าลงั 3 ปี เพื่อใหก้ารคดัเลือกเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีความเหมาะสมกบั  

ต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัมาสนับสนุน ซ่ึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ 

ประสบ ความส าเร็จในสายวชิาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รต่อไป 

3. นโยบายสวสัดิการและผลตอบแทน  

 เทศบาลต าบลนาทนั มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการต่างๆ ตามความ

รับผิดชอบ สอดคล้องกบัความสามารถของพนักงานในทุกระดบัภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ

วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบนัตลอดเวลาและเหมาะสมกบัระดบั 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานไดรั้บ 

ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อยา่งเป็นธรรม 

4. นโยบายสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร  

 เทศบาลต าบลนาทนั ให้ความส าคญัอยา่งมากกบัการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดบัภายในองค์กร รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 

(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ แนวคิดใหม่ๆ 

เชิงสร้างสรรคข์องพนกังาน และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเนน้การ สร้างค่านิยม

และวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการประสานงานและการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีท่ี ผา่นมา- 
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เทศบาลต าบลนาทนัจึงจดักิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจดักิจกรรมท าความสะอาดในส านกังานเทศบาล  

(กิจกรรม 5 ส.) การแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองทอ้งถ่ินในเขต เทศบาลต าบลนาทนั 

การแข่งขนักีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ในเขตเทศบาลต าบล 

นาทนัของการจดักิจกรรมจิตอาสาร่วมกบัประชาชนทัว่ไป 

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายด้านการวเิคราะห์อตัราก าลงั 

รายการ ตัวช้ีวดั 
แผนอตัราก าลงัสามปี 1. ใชแ้ผนอตัราก าลงั 3 ปี ของเทศบาลต าบลนาทนั 

ในการวเิคราะห์อตัราก าลงั เพื่อ จดัท ากรอบ
อตัราก าลงัพนกังานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดบั
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจดัท าแผน
อตัราก าลงั 3 ปี ของ เทศบาลต าบลนาทนัพิจารณา  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน 
อตัราก าลงั 3 ปี อยา่งต่อเน่ือง และน าไปสู่การ 
ก าหนดจ านวน / ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน 
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนกังานเทศบาล 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ เช่น การปรับปรุงต าแหน่ง 
ส าหรับพนกังานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน, 
การขอเพิ่มอตัราก าลงัขา้ราชการ/พนกังานจา้ง,  
การปรับเปล่ียนต าแหน่งพนกังานจา้งทัว่ไปเป็น 
พนกังานจา้งตามภารกิจ 
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2. นโยบายด้านการสรรหาและคดัเลือก 

รายการ ตัวช้ีวดั 
การสรรหาและคดัเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบติัการสรรหาตามวธีิและ  

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการพนกังานเทศบาล  
จงัหวดัก าหนด  
2. สรรหาพนกังานเทศบาลตามกรอบระยะเวลา
ใน  
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/  
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อยา่งชดัเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  
ไดต้ามกรอบอตัราก าลงั  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนกังานจา้งไดต้าม  
กรอบอตัรากาลงั  

2. นโยบายด้านการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวดั 
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลดว้ย  
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1. มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบงาน
หรือระบบการใหบ้ริการดา้นการบริหาร
ทรัพยากร  
บุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัเก็บ
ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลขององคก์ร  
3. มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลใน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ  
4. มีการพฒันาระบบงานหรือระบบการ
ใหบ้ริการ  
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือม  
โยงกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฐานขอ้มูล  
เก่ียวกบับุคคลได ้เช่น  
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  
ของขา้ราการ พนกังานจา้ง พนกังานครู  



ระบบขอ้มูลบุคลากรแห่งชาติ  
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4. นโยบายด้านสวสัดกิารและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวดั 
สวสัดิการและผลตอบแทน  1. พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

ส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2548  
2. ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
สวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลพนกังาน  
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขถึง 2549  
3. ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังาน  
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขถึง 2549  
4. ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
2548 แกไ้ขถึง 2559  
5. ปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการก.กลาง  
เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอรับเงินค่าท าขวญั  
ของพนกังานส่วนทอ้งถ่ินและลูกจา้งขององคก์ร  
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  
6. ปฏิบติัตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง ก าหนด
เง่ือนไข และวธีิการก าหนดประโยชน์ตอบแทน



อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั
ประจ าปี ส าหรับพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และ
พนกังานจา้งของเทศบาล พ.ศ.2558  
7. ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาล
จงัหวดั  
เชียงราย เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ  
ใหพ้นกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง  
ของเทศบาลไดรั้บเงินเพิ่มการครองชีพชัว่คราว  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558  
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4. นโยบายด้านการสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวดั 
การสร้างความสัมพนัธ์และผกูพนัภายในองคก์ร  
 

1. มีการจดัอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจา้หนา้ท่ีสัมพนัธ์ขั้น
พื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากร  
2. จดัใหมี้กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติของพนกังานเทศบาลท่ี
สะทอ้นภาพการท างานขององคก์ร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big  
Cleaning Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือกนัจดั
ทากิจกรรม, และ เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาทภาร  
หนา้ท่ี, สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของส านกังานใหบุ้คคลทัว่ไปไดท้ราบและ
เขา้ใจ  
3. ผูบ้ริหารไดจ้ดัประชุมพนกังานเทศบาลเป็นประจ าทุกอาทิตย ์เพื่อให้
บุคลากรในสังกดัไดใ้หข้อ้เสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา  
อุปสรรคในการปฏิบติังานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแกปั้ญหา
อนัเป็นการสร้างความผกูพนัท่ีดีในองคก์ร  



4. พนกังานเทศบาลทุกระดบัเขา้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการท่ีเทศบาลต าบลนาทนั  
จดัข้ึน และท่ีจดัร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน และสามารถประยกุตห์ลกัธรรม
ต่างๆ มาใชใ้นการปฏิบติัราชการ  
5. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน
สัมพนัธ์อ าเภอค าม่วงและการแข่งขนักีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์  
ระหวา่งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ  
และองคก์รเอกชนในเขตอ าเภอค าม่วง  
6. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ  
พฒันาบุคลากรใหมี้ความผกูพนัและอยูก่บัองคก์ร  
ตลอดจนผูบ้ริหารทุกระดบัเป็นตน้แบบและแสดง  
แบบอยา่งท่ีดีในดา้นจริยธรรม คุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององคก์ร  
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ขั้นตอนการติดตามผลใหก้ระท าดงัน้ี 
1. มอบหมายงานใหป้ฏิบติัดว้ยตนเอง  
2. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัยไดใ้นกรณีท่ีมีปัญหา  
3. ตรวจสอบผลการปฏิบติังานในระยะเร่ิมแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแน่ใจวา่ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บการสอนไดถู้กตอ้ง  
4. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงผลการปฏิบติังาน ทั้งในส่วนท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัไดดี้ และ  
ส่วนท่ียงัตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง และแกไ้ขขอ้บกพร่องเพื่อการ
ปฏิบติังานสมบูรณ์ยิง่ข้ึน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบชดัเจน ควรใหเ้ทศบาลจดัท าแผนการ
พฒันาพนกังาน เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อนัจะทาใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีราชการในต าแหน่งนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในการจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ตอ้ง
ก าหนดตามกรอบของแผนพฒันาบุคลากร ของเทศบาลท่ีเทศบาลไดจ้ดัท าข้ึน โดยใหก้ าหนดเป็นแผนพฒันา
พนกังานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากาลงัของพนกังานเทศบาลนั้น  
………………………………………… 


