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.........................................
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม
ต่า งๆ ด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และเข้ าใจในกฎหมาย ระเบีย บ และวิ ธี ปฏิ บัติ ต่า งๆ ที่ ควบคุ มและ
กากับ การ ดาเนิน การ เพื่อให้ ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่ องค์กร โดยยึด หลั กของ
คุณธรรมในการดาเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาทตนเองเลย
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ
ความสัมฤทธิผลและความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
2.
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี ค วามทั น สมั ย และ
มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล ในการบริ ห ารงานสามารถใช้ทรั พยากรบุคคลในการบริ ห ารและจัด การให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรั บ ภารกิจ ที่ ได้ รั บ การถ่า ยโอนจากราชการบริห ารส่ ว นกลาง และราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิภ าคตามแผน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ส่ งเสริมให้ บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากําลัง
เพื่อสนั บ สนุน ให้การปฏิบั ติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิ ทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ ง มี โ ครงสร้ า งองค์ ก รและต าแหน่ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุ พันธกิจขององค์กร
ต่อไป
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุ ค ลากรเชิง รุ ก เป็ น สิ่ งที่ อ งค์ก รให้ ค วามส าคั ญอย่ า งต่ อ เนื่อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ คลากร
ที่มีคุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรั บโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สาหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลวังเหนือ
ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็น ไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบ ความสาเร็จในสายวิชาชีพ
และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
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3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน(KPI) จากเป้าหมายขององค์กร
ลงสู่ร ะดับหน่ว ยงานและบุ คคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากาลั ง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ
Corporate Competency เทศบาลนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ นาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใยการบริหารเพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล(การ
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบ
การจัดการข้อมูลความรู้และการประเมิ นขีดความสามารถ และการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหาร
สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-aas) ระบบ ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น
เทศบาลได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายการบริหารและพั ฒนาทรัพยากร
บุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลมีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
สอดคล้ องกับ ความสามารถของพนั กงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และวิเคราะห์ ค่างาน
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดั บ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลให้ ค วามส าคั ญ อย่ างมากกั บ การสร้า งความสั ม พั นธ์ ระหว่ างผู้ บริ ห าร สมาชิ กสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two way
Communication)
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ แลกเปลี่ ย นแนวคิ ด มุ ม มอง น าเสนอ แนวคิ ด ใหม่ ๆ
เชิง สร้ า งสรรค์ข องพนั ก งาน และน าผลที่ได้ ไปปรับปรุง แนวทางการดาเนิ น งานและกระบวนการต่า งๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาล
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาดในสานักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส.)
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอาเภอ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนทั่วไป
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากําลัง
รายการ
ตัวชี้วัด
แผนอัตรากาลัง 3 ปี
1. ใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ของเทศบาลตาบลวังเหนือ ในการวิเคราะห์
อัตรากาลัง เพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วน
ราชการและนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง
เสนอ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ เทศบาลตาบลวัง
เหนือพิจารณา
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากาลัง 3 ปี อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และน าไปสู่ ก ารก าหนดจ านวน/ต าแหน่ ง เพิ่ ม หรื อ ลด
จานวนตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ลาปาง
เช่น การปรับปรุงตาแหน่ง สาหรับพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งที่
สูงขึ้น, การขอเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยน
ตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
ตัวชี้วัด
การสรรหาและคัดเลือก
1. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละหลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาหนด
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
3. มี แ ผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง ได้ ต ามกรอบ
อัตรากาลัง
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากาลัง
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/
เลือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนด ตาแหน่ง ของแต่ละ
ตาแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
ที่มี ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และ
เป็นเงื่อนไขในการ กาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
3. ผลการประเมินที่ได้ สามารถจาแนกความแตกต่าง และจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการ
ในแต่ ล ะต าแหน่ ง และเป็ น การส่ ง เสริ ม หรื อ เป็ น แรงจู ง ใจพนั ก งาน
เทศบาลให้ ปฏิบัติ งานอย่า งเต็ มความสามารถและแข่ งขั นกัน ด้ว ย
ผลงาน
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4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร
3. มีก ารปรั บปรุ งฐานข้อมู ล เกี่ย วกับ บุค คลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อ มู ล เกี่ย วกั บบุ ค คลได้ เช่ น โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-gp, ccis
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
ตัวชี้วัด
สวัสดิการและผลตอบแทน
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2548
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินค่าทาขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
6. ปฏิ บัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษอันมีลั กษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปี สาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้าง
ของเทศบาล พ.ศ. 2558
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ล าปาง เรื่อง
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การให้ พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งและ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่
2) พ.ศ.2558
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6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางาน เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาลที่
สะท้อนภาพการทางานของ องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big
Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทา
กิจกรรม, และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาท ภารกิจ
หน้าที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้
บุ ค ลากรในสั ง กัด ได้ ใ ห้ ข้ อเสนอแนะ ความคิด เห็ น ตลอดจนปัญ หา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวน และแก้ปัญหา
อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลจัดขึ้น และ
ที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุ กระดับเป็นต้นแบบ
และแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์กร
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทํา ดังนี้
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกและค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยัง
ต้องปรั บปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริ มสร้างความเชื่อมั่นในตัว เอง และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อการปฏิบัติงาน
สมบู ร ณ์ ยิ่ งขึ้น และเพื่อให้ ก ารดาเนิ น งานเป็นไปอย่า งมีร ะบบชัดเจน ควรให้ เ ทศบาลจัดทาแผนการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั้น
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