
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่าป้อง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
***************************** 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุม
และกำกับการดำเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร  โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเอง
เลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่  ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ
ความสามารถ และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร  
  ซึ่งกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมที่ด ี 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย  และมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  
รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ 
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้  

 



นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง  
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ  ได้มีการใช้ 
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป  

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี 
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้องให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการ  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสาย
วิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป  

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กร
ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ 
เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ 
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ 
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ 
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) 
ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์  (e-GP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ 
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน  

นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
  เทศบาลตำบลป่าป้อง มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  



นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
  เทศบาลตำบลป่าป้องให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 
ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ แนวคิด
ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาล
ตำบลป่าป้องจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม 
5 ส.) กิจกรรมการออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น  

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
(นายธัญญา  ภาวะเดช) 

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแนบท้ายการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ในการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
เทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน 
ประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี พิจารณา  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากำลัง 3 ปี 
อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การ กำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพ่ิม 
หรือ ลด จำนวน/ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับพนักงาน
เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพ่ิมอัตรากำลัง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ  

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก  
 

1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่กำหนด  
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มต ิก.ท.จ. อย่าง
ชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบ
อัตรากำลัง  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตรากำลัง  

 

 

 

 

 

 



3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติ

ราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
แต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ กำหนดระดับ
ตำแหน่งให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง และ
จัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
งานของ ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือ
เป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน  

4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น โปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง 
พนักงานครู ระบบ LHR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office,  
E-plan E-gp, ccis, Info  

 

 

 

 

 



5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน  1. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562  
5. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่  

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร  

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาล
ที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. 
กิจกรรม Big Cleaning Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ  
3. จัดประชุมพนักงานเทศบาล เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็น
การสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  
4.  จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุก ๆ วันพุธ เพ่ือสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 
5. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและ การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการที่
เทศบาลตำบลป่าป้องจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ
สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
 



6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร (ต่อ) 
การดำเนินการ ตัวช้ีวัด 

 5. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้
มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้  
  1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
  2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
  3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก  และค่อยๆลดการตรวจสอบลงเมื่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
  4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี 
และ ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน และจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบ 
ของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี 
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น  

 
 
 
 
 

 

 

 


