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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุม
และก ากับการ ด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเอง
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ 
ความสัมฤทธิ์ผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 

  เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีด ี
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และ 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในดา้นต่างๆ ดังนี้ 

  ๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง มีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

  ๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุก เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลต าบลบัวเชดจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  
เทศบาลต าบลบัวเชด ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน รวมทั้ง ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
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  ๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลต าบลบัวเชด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้ง เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI)  
จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผล
ขีดความสามารถต่างๆ Corporate Competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน
และผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

  ๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลต าบลบัวเชดน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น  
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) 
ระบบกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ 
และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ระบบบันทึกบัญชี (E-LAAS)  
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลต าบลบัวเชด ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้  
ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.0 ต่อไป 

  ๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลต าบลบัวเชด มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

  ๖ นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลต าบลบัวเชด ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์ กร แบบ 
๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of  Professionals) โดยมุ่งเน้น 
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลบัวเชดจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดใน
ส านักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองศ์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลบัวเชด 

ในการวิ เคราะห์ อัตราก าลั ง  เ พ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับ
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี ของเทศบาลต าบลบัวเชดเพ่ือพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลั ง  ๓  ปี  อย่ า งต่อ เนื่ อง  และน า ไปสู่ 
การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั งหวั ดสุ ริ นทร์  เ ช่ น  การขอเ พ่ิม อัตราก าลั ง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง เป็นต้น 

 
๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดก าหนด 
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลา 
ในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้
ตามกรอบอัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 
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๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล  

การปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPl ระดับบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน 
เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ 
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการใน
แต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น 
   - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ LHR 
   - โปรแกรมระบบ E-laas, E-plan, E-gp 
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๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

สวัสดิการและผลตอบแทน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. ๒๕56 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 แก้ไขถึง ๒๕61 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔1 แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข 
และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
สุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน 
เพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕8 
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๖. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ

เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม ๕ส. กิจกรรม Big Cleaning 
Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกัน
จัดท ากิจกรรม , และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน บทบาทภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองคก์ร 
๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม  
การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลบัวเชดจัดขึ้น 
และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 
แข่ งขั นกีฬา เ พ่ือ เชื่ อมความสัม พันธ์ ระหว่ า ง
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กร
เอกชนในเขตอ าเภอบัวเชด 
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร
ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดี ในด้ านจริยธรรม คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
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  ขั้นตอนการติดตามผล รายละเอียดดังนี้ 
  1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  ๓ . ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง 
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี 
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่ นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง 
เพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้ าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนด
ตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 


