
การด าเนินการตามนโยบายการบริิหารทริ พยากรบิ คคล 
 
 
1. นโยบายด้านการวิิเคราะหิ อิ ตราก าล ง 

รายการ ต วชิ ้วิ ด 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี   -   มีการติดตาม ประเม ินผล และปรับปรุงแผน 

อ ัตรากาลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ 
ก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน 
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหว ัดบุรีรัมย์ เช ่น การปรับปรุงต าแหน่ง 
สำหรับพนักงานเทศบาลให้ดารงต าแหน่งที่สูงขึ้น, 
การขอเพ ิ่มอ ัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

 
 
2. นโยบายด้านการสรรหาและค ดเลือก 

รายการ ต วชิ ้วิ ด 
การสรรหาและคัดเลอืก 1. มีแนวทางการปฏิบ ัติการสรรหาตามวิธ ีและ 

หล ักเกณฑ ์ของคณะกรรมการพน ักงานเทศบาล 
จังหว ัดก าหนด 

2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน 
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ 
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างช ัดเจน 

3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ได้ตามกรอบอ ัตราก าลัง 

4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม 
กรอบอัตรากำลัง 

 
 



3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิิบ ติงาน 
รายการ ต วชิ ้วิ ด 

การบร ิหารผลการปฏ ิบัติงาน 1. ปฏ ิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผล 
การปฏิ บ  ัติ ร าชการ เ พ่ือประ เม  ินผลการ 
ปฏ ิบัติ งานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
ข้าราชการ/เล ื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 

2. KPI ระดับบุคคลสอดคลอ้งก ับมาตรฐานก าหนด 
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกองเพ ื่อ
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบ ุคคลที่มี 
ทั ก ษ ะ ห รื อ ส ม ร ร ถ น ะ สู ง เ พ่ื อ พ  ัฒ น า 
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการ 
ก าหนดระดับต าแหน่งให้ส ูงขึ้น 

3. ผลการประเมินทีไ่ด้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏ ิบัติงานของพนักงาน ได้
อย่างช ัดเจนและและม ีประสิทธิภาพเพ ื่อใช้ 
ประกอบการปรับปร ุงและพ ัฒนาคุณภาพงานของ 
ข้าราชการในแต่ละต าแหน่งและเป็นการส่งเสริม
หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏ ิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและแข่งข ันกันด้วยผลงาน 

 
 
4. นโยบายด้านการบริหารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลด้วยเทคโนโลยิ สารสนเทศ 

รายการ ต วชิ ้วิ ด 
การบริหารและพ ัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้วยเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

1. มีการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศในระบบงานหรือ 
ระบบการให้บร ิการด้านการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

2. มีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลขององคก์ร 

3. มีการปรับปร ุงฐานข้อม ูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลย ีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

4. มีการพ ัฒนาระบบงานหร ือระบบการให้บร ิการ 
ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลที่สามารถเชื่อม 
โยงกับระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศฐานข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลได้ เช ่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

ของขา้ราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู 
ระบบ HR 

- โปรแกรมระบบ E-laas, E-gp, E-plan, ccis 
 



 
5. นโยบายด้านสวิ สดิการและผลตอบแทน 

รายการ ต วชิ ้วิ ด 
สว ัสด ิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบำนาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น และฉบับแก้ไขจนถึงปัจจุบัน  
2. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วย 

สว ัสด ิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

3. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าดว้ย 
สว ัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

4. ปฏ ิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าดว้ย 
ค่าเช่าบ้านของขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 
2548 แก ้ไขถ ึงปัจจุบัน 

5. ปฏ ิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หล ักเกณฑ ์และวิธ ีการขอรับเงินค่า
ท าขว ัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค ์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 

6. ปฏ ิบัติตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดเงื่อนไข 
และวิธ ีการกำหนดประโยชน ์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพ ิเศษอ ันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน 
จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 

7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหว ัด 
บุรีรัมย์ เร ื่อง ก าหนดหล ักเกณฑ ์เกี่ยวกับการ 
ให้พนักงานเทศบาล ล ูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองช ีพช ั่วคราว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 



6. นโยบายด้านการสร้างความส มพ นธิ และผูกพิ นภายในองค กร 
รายการ ต วชิ ้วิ ด 

การสร ้างความส ัมพันธ์และผ ูกพันภายใน 
องคก์ร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ืออำนวยความ 
สะดวกในการปฏ ิบัติงานให้กับบุคลากร 

2. จ ัดให้มกี ิจกรรมการพ ัฒนาคุณภาพชีว ิตของ 
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานของ 
องคก์ร เช ่น กิจกรรม 5 ส.  กิจกรรม Big 
Cleaning Day, Sport Day, จ ิตอาสา เพ ื่อให้ 
พนักงานทุกคนร่วมม ือกันจัดทำก ิจกรรม, และ 
เพ ื่อสร ้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาร 
หน้าที่, สร้างภาพลักษณ ์ที่ดขีองส านักงานให้ 
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

3. ผ ู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป ็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ 
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา 
อ ุปสรรคในการปฏิบ ัติงานเพ ื่อสร ้างการยอมรับ 
ทบทวนและแก ้ปัญหาอันเป็นการสร ้างความ 
ผูกพ ันที่ดีในองค์กร 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการ 
ส่งเสรมิจรยิธรรมและการสร้างความโปร่งใสใน
การปฏ ิบัติราชการที่เทศบาลต าบลโนนดินแดง 
จัดขึ้น และท ี่จัดร่วมก ับหน ่วยงานอื่น และ 
สามารถประยุกต์หล ักธรรมต่างๆ มาใช ้ในการ 
ปฏ ิบัติราชการ 

5. ผู้บริหารทุกระดับมีส ่วนร่วมในก ิจกรรมการ 
แข ่งขันก ีฬาท้องถิ่น และการแข่งขันก ีฬา
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

6. ผู้บริหารทุกระดับมีส ่วนร่วมในก ิจกรรมการ 
พ ัฒนาบ ุคลากรให้มคีวามผูกพ ันและอยู่กับ
องค์กร ตลอดจนผ ู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ
และแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององคก์ร 



ข ้นตอนการติดตามผลให้กระท าด งน ้ 
 

1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
2. เปิดโอกาสให้ซักถามขอสงสัยได้ในกรณีท่ีมีปัญหา 
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกและค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ 

ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และ 

ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ 
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน 

เทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบ 
ของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี 
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

 
………………………………………… 


