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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและก ากับการ
ด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ
ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทคนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 

 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีประสิทธิภาพ ได้มีการ
ใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

 2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลต าบลนาหัวบ่อจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอน (ย้าย) 
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาสมกับงาน ควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของ คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ 
ประสบความส าเร็จในสายอาชีพและจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
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 3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ Corporate Competency เทศบาลต าบลนาหัวบ่อน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน และผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
การสรรหา และเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล การรับสมัคร
พนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ รบบการจัดการข้อมูลความรู้และการปรเมินขีด
ความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบ กระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ รบบการจัดก าร
ข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการ
สังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์  (EGP) ระบบบันทึกบัญชี  (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้ องถิ่นแห่งชาติ  (LHR) 
นอกจากนั้น เทศบาลต าบลนาหัวบ่อได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และการก าหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ   
Thailand 4.0 ต่อไป 

 5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนิน งานขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

 6. นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีที่
ถูกต้อง   
 7. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลต าบลนาหัวบ่อให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 
(Two way Communication) เพ่ือรับ ฟั งความคิด เห็นต่ าง ๆ  แลกเปลี่ ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ          
แนวคิดใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่
ผ่านมาเทศบาลต าบลนาหัวบ่อได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงาน 
(Big cleaning Day) กิจกรรม 5 ส. การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนในพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนทั่วไป 



 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหัวบ่อ 
เรื่อง ประกาศใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566) 

..................................................................... 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

เทศบาลต าบลนาหัวบ่อ จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 
2566) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท 
ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป  

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
      
 

(นายณรงค์  ภูน้ าไสย) 
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

  นายกเทศมนตรีต าบลนาหัวบ่อ 
 


