
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

เทศบาลตำบลพรรณานิคม  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

***************************** 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔ , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามเผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ    ๒๐ ปี(พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘o) รวมท้ังให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงกำหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้ 

1.เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูและ
หลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
             1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็นระบบท่ียึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี 
             2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
            3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทำให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีรองรับ
ภารกิจ ท่ีได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ กระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
                  2. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 

        เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป 
                 3. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
                  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี 
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คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิดและการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลสำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลพรรณานิคม  
ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับงาน ควบคู่
กับความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตำแหน่งงานรวมทั้งใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ 
และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
               4. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบติังาน 
                เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเป็นไป ตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ องค์กรลงสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ
Corporate Competencyเทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ นำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
                5. นโยบายบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุน การ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ เลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลการรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV) ระบบ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่าง
ยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 
               6. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
                เทศบาลตำบลพรรณานิคม มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
              7. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
               เทศบาลตำบลพรรณานิคม ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรแบบ 2ทาง 
(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเนน้การสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปีท่ี ผ่าน 
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มาเทศบาลตำบลพรรณานิคม จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดใน สำนักงาน
เทศบาล (กิจกรรม 5 ส.) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนท่ัวไป 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง   

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง  3 ปี 1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลพรรณานิคมในการ

วิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลใน
แต่ละ ส่วนราชการและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับ
ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ 
เทศบาลตำบลพรรณานิคมพิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากำลัง 3 ปี 
อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การ กำหนดจำนวน / ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ 
ลดจำนวน ตำแหน่งเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนครเช่น การปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรง
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น, การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, 
การปรับเปล่ียนตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 

2. นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
รายการ ตัวชี้วัด 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

1.1 ผู้ท่ีต้ังใจทำงานเต็มความสามารถ อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องท่ี
ถูกต้อง 

1.2 ผู้ท่ีเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรร
และพยายามแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จ 

1.3 รักงานท่ีทำ ต้ังใจทำหน้าท่ีอย่างจริงจัง ไม่ท้ิงงาน 
1.4 ผู้มีพฤติกรรมเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การลงมือทำงาน

ทันทีท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมาบังคับ 
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3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

4.นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้เช่น  
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของข้าราการ พนักงาน
จ้าง พนักงานครู ระบบ HR  
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan E-gp , ccis 
 

 
 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ

เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงานสำหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง / ส่วนเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกบุคคลท่ีมี ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนา ความก้าวหน้า
ในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจำแนกความแตกต่าง 
และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อยา่งชัดเจนและและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกัน 
ด้วยผลงาน 
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5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวชี้วัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 
7) พ.ศ. 2548 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขถึง 2549 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขถึง 2549 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิน่และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

 

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์
ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลท่ี
สะท้อนภาพการท างานของ องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม 
Big Cleaning Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม, และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
บทบาทภาร หน้าท่ี, สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคล
ท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกอาทิตย์ 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความ ผูกพันท่ีดีในองค์กร 
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีเทศบาลตำบล
พรรณานิคมจัดขึ้นและท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างท่ีดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร  



 

 

 

 

 

 

-6- 
 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
         1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
         2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
         3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริม่แรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
         4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนท่ียัง
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการ ปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมรีะบบชัดเจนควรให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล 
           เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องกำหนดตามกรอบ 
ของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลท่ีเทศบาลได้จัดทำขึ้นโดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี 
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ ณ วันท่ี  6  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
 

(ลงช่ือ)    
            (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 

           นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 
 


