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       เทศบาลตําบลจุน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
              งานการเจ้าหน้าที ่

   สํานักปลดัเทศบาล 
 



คํานํา 
  ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน  มิใช่
เพียงรู้สึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัฒน์  ทําให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของประเทศ ใน
การแข่งขันสู่ระดับสากล  ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและ  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทําให้บุคลากรมีความสุขในการทํางาน จําเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ 
  เทศบาลตําบลจุน  จึงได้ดําเนินการจัดทํานโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น 
เพื่อสร้างระบบบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล และการบริการ
ประชาชน ตามภารกิจ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         เทศบาลตําบลจุน 
         มกราคม  2564 
 
 
 



นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารงานทรพัยากรบคุคล 
เทศบาลตําบลจุน  อําเภอจนุ จังหวดัพะเยา 

 

1.ความเปน็มา 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ ควบคุมและกํากับ
การดําเนินการ  เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร  โดยยึดหลักของคุณธรรมใน
การดําเนินการ  ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท  และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธ์ิ
ผล และความเจริญที่มั่นคง  ย่ังยืน  ให้กับบุคลากรและองค์กร เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
หลักการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดเป้าหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  ด้วยเทศบาลตําบลจุนได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลตําบล เป็นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม  2552เป็นชุมชนแบบชนบท มีหมู่บ้านจํานวน 17  หมู่บ้าน มีจํานวนครัวเรือน 3,652ครัวเรือนและ
มีจํานวนประชากร   9,374คน  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีการกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  
4  ส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา  โดยมีภารกิจอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลจุน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
13) พ.ศ.2552 ดังนี้ 

ภารกิจ  อํานาจหน้าที่ของเทศบาล 
  ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 

มาตรา 50 เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
  (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
  (2)  ให้มีการบํารุงทางบกและทางน้ํา 
  (3)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล      
                     (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
                     (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
                     (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  (7)  หน้าที่อ่ืนๆ ซึ่งมีคําสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ 
เทศบาล 
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มาตรา 51 เทศบาลอาจจัดทํากิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้   
  (1)  ให้มีน้ําสะอาดหรือประปา 
  (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (3)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม 
  (4)  ให้มีสสุานและฌาปนสถาน 
  (5)  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
  (6)  ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (7)  ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (8)  ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา 

(9) เทศพาณิชย์ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่12) และตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    ได้
กําหนดอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

มาตรา  16 ให้เทศบาล  เมอืงพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตําบล  มอํีานาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
           (1)  การจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นของตนเอง  
           (2)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา  
           (3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และทีจ่อดรถ 

     (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
                    (5)  การสาธารณูปการ 
                    (6)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
                    (7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
                    (8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                    (9)  การจัดการศึกษา 
                    (10) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส  
                    (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
                    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
          (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
          (14) การส่งเสริมกีฬา 
                    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
          (18) การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
          (19) การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
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          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
                    (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
                    (23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ 
และสาธารณสถานอื่น ๆ 
                    (24) การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   
 (25)  การผังเมือง   
                    (26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                    (27)  การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
                    (28)  การควบคุมอาคาร            
                    (29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
                    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่เทศบาลจะดําเนินการ 
เมื่อได้พิจารณาภารกิจอํานาจหน้าที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้ว   

เทศบาลได้นํามาประมวลผลและจัดลําดับความสําคัญ  โดยเทศบาลตําบลจุน  วิเคราะห์แล้ว พิจารณาเห็นว่า
ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่ต้องดําเนินการ ได้แก่ 
  ภารกิจหลกั 

           1.  ก่อสร้างปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐาน 
       2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
       3.  การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
       4.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  

ภารกิจรอง 
  1. การฟื้นฟวัูฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
 2. การส่งเสรมิการเกษตร 
 3. การสนับสนุนและส่งเสรมิอาชีพ 
 

2. วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์  เทศบาลตําบลจุนอําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

“คนจุนสุขใจ อยู่เมืองสะอาด  สะดวกปลอดภัย สุขภาพอนามัยแข็งแรง      
มีแหล่งเรียนรู้  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” 
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3. พฒัธกิจ 
  พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง 
พัฒนาด้านสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  ส่งเสริม  
การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา วัฒนธรรม นนัทนาการและการท่องเที่ยว 
 

4. เปา้ประสงค ์
  1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

2. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวกในการสัญจร 
3. ประชาชนมีน้ําใช้อุปโภคอย่างเพียงพอ  ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน 
4. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
  7. อนุรักษ์ ศลิปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนยีมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
5. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ดา้นทรพัยากรบคุคล (SWOT Analysis) 
 5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strength) 

1. มีบุคลากรที่มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางพอสมควร 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการทํางานให้สําเร็จ 
3. บุคลากรมีการทํางานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสําคญัให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี (สถานที่,อุปกรณ์) 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนนุการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร

ยังไม่พร้อม 
2. ขั้นตอนการทํางานซับซ้อนหลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทําให้เกิดความไมต่่อเนื่อง 
5. ข้อจํากัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 
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5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
 1.ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง 
 2.ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทําได้รวมเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
 3. มีแหล่งสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทําให้มีเครือข่ายในการทํางาน 

อุปสรรค (threats) 
1. ข้อจํากัดของระเบียบ  กฎหมาย 
2. นโยบายลดจํานวนคนในภาครัฐ 
3. การกําหนดกรอบอัตรากําลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบ

กําหนด 
 
6. นโยบายและกลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคลของเทศบาลตําบลจุน 
  เทศบาลตําบลจุนถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญและมีคุณค่าย่ิงในการขับเคลือ่นการ
ดําเนินงานขององค์กร จึงได้กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  สําหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางใน
การจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และใหผู้้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกําลังใจดี   
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปรบัปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาํลงั เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนนุและส่งเสริม 
ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร
และเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการดําเนินของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการ
ประเมินผลทีม่ปีระสิทธิผลเชือ่มโยงกับผลตอบแทน  และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
   กลยทุธ ์

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง  ใหส้อดคลอ้งกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

2. จัดทําสมรรถนะ  และนําสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน 
การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน 
  3.จัดทําสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสมัฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก 
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2.ด้านการพฒันาบคุลากร เป้าประสงค์ ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องโดย
การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน ์
และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยทุธ ์
  1.จัดทําแผนพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
  2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  3. จัดทําแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและตําแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  5. ส่งเสริมใหบุ้คลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  6.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 
 3.ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ เป้าประสงค์ ส่งเสรมิและสนับสนนุให้มีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยทุธ ์
 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
 3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรใหผู้้ปฏิบัติงาน 

เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 
4.ด้านการประเมินประสทิธภิาพของทรพัยากรบคุคลและการจดัสวสัดกิาร  เป้าประสงค์ เสริมสรา้ง

ความมั่นคง ขวัญกําลังใจคุณภาพชวิีตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผูป้ฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับ
องค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทกุโอกาส สร้างช่องทางการ
สื่อสารใหส้ิ่งจูงใจผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทํางานตามความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด และ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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กลยทุธ ์

 1.ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

  1) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  3) ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทําคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  4) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพเิศษ 
  5) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

7. แผนปฏบิตักิาร/โครงการ 
  แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตําบลจุน  ให้ดําเนินการจัดทําเป็นแผนดําเนินงานเป็นรายปี 

นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลเทศบาลตําบลจนุ  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา 
  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกํากับ
การดําเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด หลักของคุณธรรมใน
การดําเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ ความสามารถ ความ
สัมฤทธิผลและความเจริญที่มัน่คง ย่ังยืน ใหกั้บบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพฒันาระบบบริหารงานบคุคล 
  แนวคิดและทศิทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนญูและหลักการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ทีม่ีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทนัสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน  สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยมีค่าใชจ้่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ กระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ได้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นทีก่ระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
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1. นโยบายวเิคราะห์อตัรากาํลงั 
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ  ได้มีการใช้ 

เครื่องมือทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตําแหน่งอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป 
 

  2.นโยบายการสรรหาและคดัเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนกังานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลจุนให้
ความสําคัญกบัการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับ
ความเป็นคนดี  การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรจะดําเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากําลัง 3 ปี เพื่อให้การคดัเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตําแหน่งงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายอาชีพและ
จะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 

  3.นโยบายด้านบรหิารผลการปฏบิตัิงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งเป็นไป 
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ องค์กรลง
สู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ 
Corporate Competency เทศบาลนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อ นําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

4. นโยบายบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทศบาลตําบลจุน นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

เพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสทิธิภาพสูงสุด เช่น การสรร
หาและ เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ 
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส ์(EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ ศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนัน้ เทศบาลตําบลจุน  ได้ใช้ขอ้มูลต่างๆ นี้ ไปใช้ สนับสนุนการตัดสินใจ
และการกําหนดนโยบายการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน และเป็น
การรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 
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5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
เทศบาลตําบลจุน  มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ  

ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งให้สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
 

6. นโยบายสรา้งความสัมพนัธแ์ละผกูพนัภายในองค์กร 
  เทศบาลตําบลจุน  ให้ความสาํคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดบัภายในองค์กร รวมทั้งการสือ่สารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two 
way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นําเสนอ แนวคิดใหม่ๆ  เชิง
สร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีทีผ่่านมาเทศบาล
ตําบลจุน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในสํานักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส) 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอําเภอจุน การแขง่ขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ในเขตอําเภอจุน  
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