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กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ ควบคุมและก ากับ การด าเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด
หลักของคุณธรรมในการ ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ ความคิดเดิมไปสู่บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ และความเจริญที่ มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองคก์ร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลส ่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

โดยเป็นระบบที่ยึดหล ักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย  และมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการ

บริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ รองรับ ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ กระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธ ิผล 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล เพื่อ ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลในด้าน ต่างๆ ดังนี ้

 

นโยบายว ิเคราะห ์อ ัตราก าล ัง 
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เครื่องมือทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการ

วางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดน าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัคร

พนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลห้วยหินให้ ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับ ความเป็นคนดี การสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการ 
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แผนอัตราก าลัง 3 ป ีเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้ เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน   

โดยน าระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่างๆ เทศบาลน า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธภิาพและ
ประสิทธ ิผลต่อไป 

นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทศบาลนำเทคโนโลย ีมาประยุกต ์ใช ้ในการบร ิหารและพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล เพ ื่อสน ับสน ุนการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความ

รวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ เลือกสรร พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) 
ระบบ กระบวนการ เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ จัดท าแผนพัฒนา บุคลากร ระบบการบริหาร
สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV) ระบบประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ 
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลต าบลห้วยหิน  ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการ ก าหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
เทศบาลต าบลห้วยหิน   มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตาม ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถ

ของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกบั
ระดับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
เทศบาลต าบลห้วยหิน  ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุก

ระดับภายในองค์กร รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ 
แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบล
ห้วยหิน   จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงานเทศบาล (กิจกรรม 5 ส.) เป็นต้น 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล 

1. นโยบายด้านการว ิเคราะห ์อ ัตรากำลัง 
รายการ ตัวช ี้ว ัด 

แผนอัตราก าลัง 3 ป ี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลห้วยหิน ในการวิเคราะห์ อัตราก าลัง เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ีพิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตราก าลัง 3 ป ีอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ ก าหนด
จ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน/ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ ังหวัดชลบ ุรี เช ่น การ
ปรับปรุงตำแหน่ง ส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพิ่มอัตราก าลัง ข้าราชการ/
พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น 
พนักงานจ้างตามภารกิจำ 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช ี้ว ัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัด

ก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ และ แต่งต้ัง ตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอ ัตราก าลัง 

 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช ี้ว ัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏ ิบัติตามหลักเกณฑ ์และว ิธ ีการประเมินผล การปฏิบ ัต ิราชการเพ ื ่อ ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเล่ือน

ขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/เล่ือน ค่าตอบแทนของพนักงานจา้ง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพื่อก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเง่ือนไขใน
การ ก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง และจัดล าดับผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละ
ต าแหน่ง 
และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถและแข่งขันกัน
ด้วยผลงาน 
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4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ ตัวช ี้ว ัด 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง สม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลได้ เช ่น โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราการพนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E- plan E-gp, ccis 

 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช ี้ว ัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ.2548 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  แก้ไขถึง 2549 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขถึง 2559 
5. ปฏ ิบัติตามประกาศคณะกรรมการพน ักงานเทศบาลจ ังหวัดชลบ ุรี 

 
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ ์และผ ูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช ี้ว ัด 
การสร้างความส ัมพ ันธ ์และผ ูกพ ัน 
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน ้าที่สัมพ ันธ์ขั้นพ ื้นฐาน 
เพ ื่ออำนวยความสะดวกในการปฏ ิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพช ีว ิตของ พน ักงานเทศบาลท่ีสะท ้อนภาพ การทำงานขององค์กร เช ่น 
ก ิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม และเพื่อ
สร้าง บรรยากาศในการทำงาน สร ้างภาพลักษณท์ ี่ด ีของสำน ักงานให้บุคคลท่ัวไปได้ ทราบและเข้าใจ 
3. จัดประช ุมพนักงานเทศบาล เพ ื่อให้บ ุคลากรในสังกัดได ้ให ้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นตลอดจนป ัญหา
อ ุปสรรคในการปฏ ิบัติงานเพ ื่อสร ้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันท่ีดีใน
องค์กร 
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รายการ ตัวช ี้ว ัด 
การสร้างความส ัมพ ันธ ์และผ ูกพ ัน ภายใน
องค์กร 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและ การสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติ
ราชการที่เทศบาลต าบลห้วยหินจัดขึ้น และท ี่จัดร่วมก ับหน ่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หล ักธรรมต่างๆมาใช้
ใน การปฏิบัติราชการ 
5.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในก ิจกรรมการพ ัฒนาบ ุคลากรให้มีความผ ูกพ ัน และอยู่กับองค์กร ตลอดจน
ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่าง ที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี ้
1.มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
2.เปิดโอกาสใหซ้ักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
3.ตรวจสอบผลการปฏิบั ติงานในระยะเริ่ มแรกและค่อยๆลดการตรวจสอบลงเมื่อ  ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
4. แจ ้งให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาทราบถ ึงผลการปฏ ิบ ัต ิงาน ท ั้งในส ่วนท ี่ผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชาปฏ ิบ ัต ิได ้ด ี และ ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ

เสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน สมบ ูรณ ์ย ิ่งข ึ ้น เพ ื่อให ้การดำเน ินงานเป ็นไปอย ่างม ีระบบช ัดเจน และจ ัดทำแผนการ
พ ัฒนาพน ักงาน เทศบาล เพ ื ่อ เพ ิ่มพ ูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คณุธรรมและจริยธรรม อ ันจะทำให้ปฏ ิบัติหน ้าที่ราชการใน ตำแหน่งนั้นได ้อย ่าง มีประสิทธิภาพ 
โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบ ของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลมี ระยะเวลา 3 ป ีตามกรอบ ของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลน ั้น 

 
 

(ลงช่ือ).......... ....................................... 
      (นายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล) 
                   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยหิน 


