
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
รายการ ตัวช้ีวัด 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลดอยแก้ว ในการวิเคราะห์ 
อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วน
ราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี พิจารณา  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตราก าลัง 3 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การ ก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน/
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เช่น การ
ปรับปรุงต าแหน่ง ส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น, การ
ขอเพ่ิมอัตราก าลัง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและ
คัดเลือก 

1. มีแนวทางการปฏิบัติ การสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด  
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ 
และ แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 

 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการเพ่ือ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่
มีทักษะ หรือ สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการ ก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง และจัดล าดับผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละ
ต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 



 
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้วางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการจัดสรรและตั้ง
งบประมาณในการพัฒนา  การฝึกอบรม  การพัฒนารายบุคคล รวมถึง
พัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่
บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน 

 

1. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2548  
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง 2559  
5. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 

 
6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การสร้างความผูกพัน
ในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาลที่
สะท้อนภาพ การท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big 
Cleaning Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม 
และเพ่ือสร้าง บรรยากาศในการท างาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ ทราบและเข้าใจ  
3. จัดประชุมพนักงานเทศบาล เ พ่ือให้บุ คลากรในสั งกัด ได้ ให้
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดี
ในองค์กร 
 

 



6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร (ต่อ) 
รายการ ตัวช้ีวัด 

 4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและ 
การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลดอยแก้วจัด
ขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ
มาใช้ใน การปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพัน และอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและ
แสดงแบบอย่าง ที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการ
ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง สม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลได้เช่น โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครูระบบ HR - โปรแกรม
ระบบ E-laas, E-office, Eplan E-gp, ccis 

 
8. นโยบายด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

เทศบาลต าบลดอยแก้ว ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ มท 0810.6/ว 548  ลงวันที่  10 มีนาคม  
2560  เรื่อง  การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  ตาม
พระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่
ดี  มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้
พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลดอยแก้ว  ได้รับอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแล
และขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 

 


