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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม 
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติติต่างๆ ที่ควบคุมและก ากับ
การเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักหลักของคุณธรรมในการ
ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองแลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล 
และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 
  เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคล ที่มีความอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
โดยมีคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภู มิภาคตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.ส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคคลากรและระบบบริหารงานบุคคล  
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง 
   เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลต าบลพังโคนมีประสิทธิภาพ     
ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน 
เพ่ือประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป 
  2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
   การสรรหาบุคคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาลจึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบล
พังโคน ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
งานควบคู่กับการเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง



 

งาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จ
ในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 
 
  3.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
   เทศบาลได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย
ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป และมีการจัดกิจกรรมประชุม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของ
เทศบาลต าบลพังโคน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีเป้หมาย คือ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างของ
เทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
   เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไป ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชีวัดผลงานปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามรถต่างๆ 
corporate competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  5.นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
   เทศบาลต าบลพังโคน มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีที่
ถูกต้อง 
  6.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เทศบาลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรร
หาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติกเชื้อ HIV)ระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกนั้นเทศบาลต าบลพังโคน ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และการ
เป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 
  7.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
   เทศบาลต าบลพังโคน มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
  8.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 



 

   เทศบาลต าบลพังโคน ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 
2 ทาง(TWO way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสมอแนวคิด
ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และน าผลที่ได้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลพังโคน
จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงานเทศบาล(กิจกรรม 5 ส.)             
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอ าเภอพังโคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลพังโคน 
เรื่อง ประกาศใช้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2566) 

---------------------------------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ     
(integrity and Transparency Assessment : ITA) 

  เทศบาลต าบลพังโคน จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 -2566)  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ    
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ. 2564 

  

                                                                           
                                                                   (นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ) 
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่        
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลพังโคน 
 


