
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและก ากับการ ด าเนินการ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน 
ให้กับบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ 
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย อ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  
เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพได้มีการใช้ เครื่องมือ

ทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลังโดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 

เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ให้ความส าคัญ
กับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาควบคู่กับความเป็นคนดี การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้การ



คัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมา
สนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของ
องค์กรต่อไป  

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม

นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีด ความสามารถต่าง ๆ Corporate 
Competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและ ผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงาน
เทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการ
ประเมินขีดความสามารถและการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระบบการบริหารสวัสดิการสังคม  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบบันทึกบัญชี ระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ นอกจากนั้น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และ
เป็น การรองรับ Thailand 5.0 ต่อไป  

5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามความรับผิดชอบสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร 
โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับ
ระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ให้
ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับ
ภายในองค์กรรวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง 
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ  เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน  และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้
เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลโพธิ์กระสังข์ได้จัดกิจกรรมต่าง 
ๆ มากมาย เช่นการจัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงาน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน เขตอ าเภอขุนหาญ และการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 



 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. นโยบายด้านการวิเคระห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระ

สังข์ ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการและ 
น าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง 
เสนอ คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
3 ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน 
ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลศรีสะเกษ เช่น การ
ปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น การขอเพ่ิม อัตราก าลังข้าราชการ/
พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจ 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด  
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการ
สรรหา การบรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ ประกาศ มติ 
ก.ท.จ.อย่างชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 

 
 
 
 
 



 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทน ของพนักงาน
จ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง ส่วน เพ่ือก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะ
สูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขใน
การก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง และ
จัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการ ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 
4. นโยบายด้านการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงาน หรือระบบ

การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ 

 
 
 
 



 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548  
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง 2549  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง 2549  
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 
2559  
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2558  
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดศรีสะ
เกษ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการ 
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ

เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น 
กิจกรรม 5ส. กิจกรรม Big Cleaning Day,Sport Day, 
จิตอาสาเพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม 
และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานบทบาทภารหน้าที่ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ  
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุก
อาทิตย์ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการ 
สร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการทีเ่ทสบาลต าบลโพธิ์กระสังข์จัดขึ้น และที่จัด
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนและสามารถประยุกต์ หลักธรรม
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 6. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจน
ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  
1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีท่ีมีปัญหา  
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้บังคับบัญชา 

แน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงานทั้งในที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยัง 

ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนา พนักงานเทศบาล เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้นโดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 


