การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลนครเชียงใหม่
1. นโยบายด้านการวิคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี

กิจกรรม/การดาเนินการ
1. ใช้แผนอัตรากาลั ง 3 ปี ของเทศบาลนครเชี ยงใหม่ ในการ
วิเคราะห์อัตรากาลังเพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาล
ในแต่ละส่วนราชการ และนาไปสู่การกาหนดจานวนประเภท และ
ระดับตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง 3 ปี
ของเทศบาลนครเชียงใหม่
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน ตาแหน่ง เพิ่ม หรือ
ลด จานวนตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น การปรับปรุงตาแหน่งสาหรับพนักงานเทศบาลให้
ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น,การขอเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง,การปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

กิจกรรม/การดาเนินการ
1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ หลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่กาหนด
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา
บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่าง
ชัดเจน
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากาลัง
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3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
กิจกรรม/การดาเนินการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล ,เพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจา,เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและต่อสัญญจ้างของ
พนักงานจ้างทั่วไป
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของ
แต่ละตาแหน่ง แต่ละส่วนราชการการ เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไข
ในการคัเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพและเป็นเงื่อนไขในการกาหนดระดับ
ตาแหน่งให้สูงขึ้น
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของพนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในแต่ละตาแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากาลัง
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยารสนเทศ
รายการ
กิจกรรม/การดาเนินการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้างในระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR)
- โปรแกรมระบบ E-Lass,E-office,E-plan,E-Gp,Ccis,
ระบบเบิกจ่ายตรง,ระบบบริหารสวัสดิการสังคม ฯลฯ
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5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
กิจกรรม/การดาเนินการ
สวัสดิการและผลตอบแทน
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
2. ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขถึง 2549
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง 2559
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง 2559
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
6. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงาน
เทศบาล ผู้รับบานาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความ
ตาย พ.ศ.2560
9. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
10. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและ
เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของพนั ก งานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
11. กองทุนสวัสดิการพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
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6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
กิจกรรม/การดาเนินการ
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
องค์กร
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการฏิบัติงาน
ให้บุคลากร
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของ
ชีวิตกับการทางานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างที่สะท้อนภาพการทางานขององค์กร รักษาสภาพแวดล้อม
ในการทางานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข
พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทางาน มีการจัดสภาพแวดล้อม
ของที่ทางานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day,การเล่นกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์,จิตอาสา,Clean&Green ฯลฯ เพื่อให้
บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเพื่อเป็น
การสร้างบรรยากาศในการทางานน่าอยู่และปลอดภัย ซึ่งมีผล
ต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทางาน
3. มีการจัดประชุมส่วนราชการโดยมีการผู้บริหารมีการถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ทราบนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติงานและเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง เป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4. บุคลากรในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรเพื่อสร้างความ
โปร่งใสป้องกันการทุจริตในองค์กร และร่วมจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ในการปฏิบัติ
ราชการต่อไป
5. จัดโครงการมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
6. โครงการพนักงานดีเด่น ประจาปี
7. งานจัดบอร์ดงานวันคล้ายเกิดและกิจกรรมในส่วนราชการย่อย
8. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เทศบาลระหว่างผู้บริหาร สมาชิก
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง
9. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ในการสร้างความผูกพันภายในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบและ
แสดงแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการสร้าง
โปร่งใสในองค์กร

