
 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ของ 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 



เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจใกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและกำกับการดำเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดำเนินการ 
ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาทตนเองออกจากกรอบความคิดเดิมไปสู่
บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และความเจริญที่
มั่นคง ยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและขัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายดา้น
บุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจ ที่
ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๔. ส่งเสริมบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๔.๑ นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 

   เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มี
การใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
   
 

           ๔.๒ นโยบาย... 
  



๔.๒ นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

   การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพเทศบาลจึงมีประกาสรับสมัครพนักงานจ้างในระบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ
ความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กับความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่าโปร่งใส และมีความเหมาะสามกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะ
นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

  ๔.๓ นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
   เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง  ๆ 
Corporacy Competency เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

 ๔.๔ นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ  และการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบ
ประกาศจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-lass) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป 

 ๔.๕ นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหนา้ที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

          ๔.๖ นโยบาย... 



 ๔.๖ นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 
๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิด
ใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพักงาน และนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทองจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล               
การแข่งขันกีฬาสันนิบาติเทสบาลและจัดกิจกรรมอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 

 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
รายการ ตัวชี้วัด 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑.ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ในการวิเคราะห์
อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ 
และนำไปส ู ่ การกำหนดจำนวนประเภท และระด ับตำแหน ่ง  เสนอ
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
พิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อย่างต่อเนื่อง 
และนำไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือลด จำนวนตำแหน่งเสนอ
จังหวัดอ่างทอง เช่น การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคระกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด 
๒.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 

 
          ๓. นโยบาย... 



๓.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจาง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละ
ตำแหน่ง เพื่อกำหนดเป็นเงื ่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ
กำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ปรกอบ
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่ขันกันด้วยผลงาน 

 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด 

ก า ร บ ร ิ ห า ร แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร 

๓.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ำเสมอ 

๔.มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้ริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น 

- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง 
พนักงานครู ระบบ HR  
 

 
 

 

๕.นโยบาย... 
 



๕.นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวชี้วัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙  
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี ่ยว กับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 

 

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 

รายการ ตัวชี้วัด 

การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

๒.จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อน
ภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big cleaning Day 

เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทำงาน บทบาทภาระหน้าที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

๓.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็นตลอดจนปัญหา                  
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอัน
เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 

๔.ผู ้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื ่อเชื ่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ 

๕.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กร 

 
 
 
 

          ขั้นตอนการ... 
 



ข้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
 ๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 

  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบ ัต ิงานในระยะเร ิ ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 

  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและ
ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมันในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนพัฒนา
บุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี                       
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล 


