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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช      

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต�องมีความรู� ความเข�าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต�างๆ ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข�าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต�างๆ ท่ีควบคุม
และกํากับการ ดําเนินการ เพื่อให�ได�บุคคลที่มีความรู� ความสามารถเหมาะสมเข�ามาสู�องค+กร โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการดําเนินการ ประกอบกับเป/นการผลักดันให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน ต�องมองบทบาทตนเอง
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู�บทบาท และกระบวนทัศน+ใหม� ที่จะต�องเสริมสร�างคุณค�าของความสามารถ 
ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให�กับบุคลากรและองค+กร 

       เป*าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ินเป/นไปตามเจตนารมณ+ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอํานาจให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จึงกําหนดเป6าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ดังน้ี 
  1. องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเป/นอิสระตาม
เจตนารมณ+ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย โดยเป/นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ�านเมืองและ
สังคมที่ดี 
  2. องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช�ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให�เกิด
ประโยชน+สูงสุด โดยมีค�าใช�จ�ายด�านบุคคลไม�เกินร�อยละ 40 ของงบประมาณรายจ�ายประจําป? 
  3. องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทําให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ี
รองรับภารกิจ ท่ีได�รับการถ�ายโอนจากราชการบริหารส�วนกลาง และราชการบริหารส�วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอํานาจให�แก�องค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2543 ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. ส�งเสริมให�บุคลากรได�รับการฝCกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล�าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ�งเน�นที่กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด�านต�างๆ ดังนี้ 

 1. นโยบายวิเคราะห-อัตรากําลัง 
  เพื่อสนับสนุนให�การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค+กรมีประสิทธิภาพ ได�มีการใช�
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต�างๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังมีโรงสร�างองค+กรและตําแหน�งอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให�เกิดประโยชน+สูงสุด นําไปสู�การบรรลุพันธกิจขององค+กรต�อไป 

 2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป/นสิ่งท่ีองค+กรให�ความสําคัญอย�างต�อเนื่อง เพื่อให�ได�บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ�างในระบบเปDด และการรับโอนย�ายพนักงานส�วนท�องถ่ินตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูนให�
ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู� ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู�
กับความเป/นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผ�านการพิจารณาร�วมกันของคณะกรรมการ



แผนอัตรากําลัง 3 ป? เพื่อให�การคัดเลือกเป/นไปอย�างโปร�งใส และมีความเหมาะสมกับตําแหน�งงาน รวมทั้งใช�
เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุ�งส�งเสริมให�บุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสาย
วิชาชีพ และจะนําไปสู�ความสําเร็จอย�างยั่งยืนขององค+กรต�อไป 

 3. นโยบายด2านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย�างเป/นธรรม รวมท้ังเป/นตาม
นโยบายและกลยุทธ+ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป6าหมายขององค+กรลงสู�
ระดับหน�วยงานและบุคคลท่ีสอดคล�องกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต�างๆ 
Corporate Competency เทศบาลนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู�บริหารเพื่อนําไปสู�
การบรรลุเป6าหมายขององค+กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป 

 4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด2วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลนําเทคโนโลยีมาประยุกต+ใช�ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให�เกิดความรวดเร็ว ถูกต�อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช�น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย�ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ�าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส+ ระบบการจัดการข�อมูลความรู�และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ ผู�พิการ และผู�ติดเชื้อ HIV) 
ระบบประกาศการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส+ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย+
ข�อมูลบุคลากรท�องถ่ินแห�งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตําบลกะทูน ได�ใช�ข�อมูลต�างๆ ไปใช�สนับสนุนการ
ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให�องค+กรประสบความสําเร็จอย�าง
ยั่งยืน และเป/นการรองรับ Thailand 4.0 ต�อไป 

 5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลตําบลกะทูน มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน+ และสวัสดิการต�างๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล�องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค+กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห+ค�างานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน�งให�มีความเป/นปeจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน�าท่ี
ความรับผิดชอบของแต�ละตําแหน�งให�สอดคล�องกับการดําเนินขององค+กร เพื่อให�พนักงานได�รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน+และสวัสดิการท่ีเป/นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย�างเป/นธรรม 

 6. นโยบายสร2างความสัมพันธ-และผูกพันภายในองค-กร 
  เทศบาลตําบลกะทูน ให�ความสําคัญอย�างมากกับการสร�างความสัมพันธ+ระหว�างผู�บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค+กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค+กรแบบ 2 
ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟeงความคิดเห็นต�างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิด
ใหม�ๆ เชิงสร�างสรรค+ของพนักงาน และนําผลที่ได�ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการต�างๆ ให�
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และส�งเสริมการทํางานเป/นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ�งเน�นการสร�าง
ค�านิยมและวัฒนธรรมองค+กรให�เกิดการประสานงานและการทํางานร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในป?ที่ผ�าน
มาเทศบาลตําบลกะทูนจึงจัดกิจกรรมต�างๆ มากมาย เช�น การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในสํานักงานเทศบาล 
(กิจกรรม 5 ส.) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร�วมกับประชาชนทั่วไป 
 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายด2านการวิเคราะห-อัตรากําลัง 
รายการ ตัวชี้วัด 

แผนอัตรากําลัง 3 ป? 1. ใช�แผนอัตรากําลัง 3 ป? ของเทศบาลตําบลกะทูน 
ในการวิ เคราะห+ อัตรา กําลั ง  เพื่ อจั ดทํ ากรอบ
อัตรากําลังพนักงานเทศบาลในแต�ละส�วนราชการ 
และนําไปสู�การกําหนดจํานวนประเภท และระดับ
ตําแหน�ง เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 
ป? ของเทศบาลตําบลกะทูนพิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 3 ป? อย�างต�อเน่ือง และนําไปสู�การ
กําหนดจํานวน/ตําแหน�ง เพิ่ม หรือ ลด จํานวน
ตําแหน�งเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เช�น การปรับปรุงตําแหน�งสําหรับ
พนักงานเทศบาลให�ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน, การขอ
เพิ่ม อัตรา กําลั งข�าราชการ/พนักงานจ�าง , การ
ปรับเปล่ียนตําแหน�งพนักงานจ�างทั่วไปเป/นพนักงาน
จ�างตามภารกิจ 

2. นโยบายด2านการสรรหาและคัดเลือก 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ+ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกําหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต�งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อย�างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต�งตั้งได�
ตามกรอบอัตรากําลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ�างได�ตาม
กรอบอัตรากําลัง 
 

                                                                 

 

 



3. นโยบายด2านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ+และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
เลื่อนข้ันเงินเดือนของข�าราชการ/เลื่อนค�าตอบแทน
ของพนักงานจ�าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล�องกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหน�งของแต�ละตําแหน�ง แต�ละกอง/ส�วน เพื่อ
กําหนดเป/นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ 
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก�าวหน�าในอาชีพ 
และเป/นเง่ือนไขในการกําหนดระดับตําแหน�งให�สูงข้ึน 
3. ผลการประเมินที่ได�สามารถจําแนกความแตกต�าง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได�อย�าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช�ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข�าราชการในแต�
ละตําแหน�ง และเป/นการส�งเสริมหรือเป/นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให�ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ
และแข�งขันกันด�วยผลงาน 
 

4. นโยบายด2านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด2วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการให�บริการด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มี เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด เก็บข�อมูล
เก่ียวกับบุคคลขององค+กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข�อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างสมํ่าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให�บริการ
ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข�อมูลเก่ียวกับ
บุคคลได� เช�น 
    - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ข�าราชการ พนักงานจ�าง พนักงานครู ระบบ HR  
    - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan, E-
gp, ccis  

                                                                                                                                                                                                     



5. นโยบายด2านสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวชี้วัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข�าราชการส�วน
ท�องถ่ิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2541 แก�ไขถึงปeจจุบัน 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.2541 แก�ไขถึงปeจจุบัน 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยค�า
เช�าบ�านของข�าราชการส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไข
ถึงปeจจุบัน 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เร่ือง 
หลักเกณฑ+และวิธีการขอรับเ งินค�าทําขวัญของ
พนักงานส�วนท�องถ่ินและลูกจ�างขององค+กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง กําหนดเง่ือนไข
และวิธีการกําหนดประโยชน+ตอบแทนอ่ืนเป/นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป/นเงินรางวัลประจําป?สําหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง และพนักงานจ�างของ
เทศบาล พ.ศ.2558 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับหลักเกณฑ+การให�พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง
และพนักงานจ�างของเทศบาลได�รับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                                 

 

 

 

 

 



6. นโยบายด2านการสร2างความสัมพันธ-และผูกพันภายในองค-กร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสร�างความสัมพันธ+และผูกพันภายในองค+กร 1. มีการจัดอุปกรณ+ในการทํางานและกระบวนการ
เจ�าหน�าท่ีสัมพันธ+ข้ันพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให�กับบุคลากร 
2. จัดให�มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาชีวิตของพนักงาน
เทศบาลท่ีสะท�อนภาพการทํางานขององค+กร เช�น 
กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport 
Day, จิตอาสา เพื่อให�พนักงานทุกคนร�วมมือกันจัดทํา
กิจกรรม, และเพื่อสร�างบรรยากาศในการทํางาน 
บทบาทภาระหน� าที่ ,  สร� า งภาพลักษณ+ ท่ีดีของ
สํานักงานให�บุคคลทั่วไปได�ทราบและเข�าใจ 
3. ผู�บริหารได�จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป/นประจํา
ทุกเดือน เพื่อให�บุคลากรในสังกัดได�ให�ข�อเสนอแนะ
ความคิดเ ห็นตลอดจนปeญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร�างการยอมรับทบทวนและแก�ปeญหา
อันเป/นการสร�างความผูกพันที่ดีในองค+กร 
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข�าร�วมกิจกรรม การ
ส�งเสริมจริยธรรมและการสร�างความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลตําบลกะทูนจัดข้ึน และที่จัด
ร�วมกับหน�วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต+หลักธรรม
ต�างๆ มาใช�ในการปฏิบัติราชการ 
5. ผู�บริหารทุกระดับ มีส�วนร�วมในกิจกรรมการ
แข�งขันกีฬาท�องถ่ินสัมพันธ+ อําเภอพิปูน และการ
แข�งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ+ระหว�างหน�วยงาน
ราชการ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค+กรเอกชนใน
เขตอําเภอเชียงของ 
6. ผู�บริหารทุกระดับ มีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให�มีความผูกพันและอยู�กับองค+กรตลอดจน
ผู�บริหารทุกระดับเป/นต�นแบบและแสดงแบบอย�างที่ดี
ในด�านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานขององค+กร 

           

 

 



  ขั้นตอนการติดตามผลให2กระทําดังน้ี   

   1. มอบหมายงานให�ปฏิบัติด�วยตนเอง 
                       2. เปDดโอกาสให�ซักถามข�อสงสัยได� ในกรณีท่ีมีปeญหา 
   3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค�อยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือ
ผู�ใต�บังคับบัญชาแน�ใจว�า ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได�รับการสอนได�ถูกต�อง 
   4. แจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส�วนที่ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติได�ดี 
และส�วนท่ียังต�องปรับปรุงแก�ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร�างความเชื่อม่ันในตัวเอง และแก�ไขข�อบกพร�องเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ+ยิ่งข้ึน 

   เพื่อให�การดําเนินงานเป/นไปอย�างมีระบบชัดเจน ควรให�เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู� ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการใน
ตําแหน�งน้ันได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต�องกําหนดตามกรอบของ
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได�จัดทําข้ึน โดยกําหนดเป/นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 
3 ป? ตามกรอบแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

                                                                                                   

                                                                                      


