
ประกาศเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ท่ี ควบคุมและกํากับการ
ดําเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด หลักของคุณธรรมในการ
ดําเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล
และความเจริญที่ม่ันคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

และหลักการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบท่ียึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ ท่ีได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากําลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้

เครื่องมือทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตําแหน่งอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร ต่อไป

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงที่องค์กรให้ความสําคัญอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี

คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้
ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับ

/ความ...
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ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการแผน
อัตรากําลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตําแหน่งงาน รวมท้ังใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพ
และจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมท้ังเป็นไป ตาม

นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ ต่างๆ
Corporate Competency เทศบาลนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ ศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ น้ี ไปใช้ สนับสนุนการ
ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบ ความสําเร็จอย่างย่ังยืน
และเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป

5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตาม

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งให้สอดคล้องกับการดําเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับ ผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม

6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ให้ความสําคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง
(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นําเสนอ แนวคิดใหม่ๆ
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านๆมา
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในสํานักงานเทศบาล
(กิจกรรม 5 ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตอําเภออู่ทอง การจัด
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากําลัง

รายการ ตัวช้ีวัด

แผนอัตรากําลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ในการวิเคราะห์
อัตรากําลัง เพื่อ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ ส่วนราชการ
และนํา ไป สู่การกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตํ าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
พิจารณา
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากําลัง 3 ปี อย่างต่อเน่ือง
และนําไปสู่การ กําหนดจํานวน / ตําแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จํานวน ตําแหน่ง
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น การปรับปรุง
ตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลให้ดํารงตําแหน่งที่ สูงขึ้น, การขอเพ่ิม
อัตรากําลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานจ้าง
ท่ัวไปเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ ตัวช้ีวัด

การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล จังหวัดกําหนด
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตรากําลัง
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรากําลัง

3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ ตัวช้ีวัด

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานสําหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง ของแต่ละ
ตําแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพื่อกําหนดเป็นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเง่ือนไข
ในการ กําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้น
3. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจําแนกความแตกต่าง และจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละตําแหน่ง
และเป็นการ ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน
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4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายการ ตัวช้ีวัด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากร บุคคล
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สมํ่าเสมอ
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีสามารถเช่ือม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-plan, ccis

5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ ตัวช้ีวัด

สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถ่ิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2548
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงาน ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับเงินค่าทําขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเง่ือนไข และวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
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6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร

รายการ ตัวช้ีวัด
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายใน องค์กร

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทํางานและกระบวนการ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ข้ันพื้นฐานเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการ
ทํางานของ องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day,
จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทํากิจกรรม, และ เพื่อสร้างบรรยากาศ
ในการทํางาน บทบาทภาร หน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานให้ บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
3. ผู้บริหารได้มีการประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการ
ยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความ ผูกพันที่ดีในองค์กร
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้าง
ความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตําบลเก่ากลอยจัดข้ึน และที่จัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น และ สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการ ปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและ
อยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง แบบอย่างท่ีดีใน
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร

ข้ันตอนการติดตามผลให้กระทําดังนี้
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และ

ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงาน เทศบาล

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกําหนดตามกรอบ ของ
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทําขึ้น โดยให้กําหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล นั้น

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.256๔

(นายประสงค์ พลายมี)
นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง


