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 1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที ่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองเพีย ให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ  ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ Corporacy 
Competency เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง )  ระบบกระบวนการ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV)ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
นอกจากนั้น เทศบาลตำบลตำบลเมืองเพีย ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand 
4.0 ต่อไป 

บทที่ 3 
นโยบายและกลยุทธ์ดา้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลตำบลเมืองเพีย มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆตามความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่า
งานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
 6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลเมืองเพีย ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 
(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม 
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาเทศบาล
ตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม 
5 ส.) การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเมืองเพีย ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อ

จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนด
จำนวนประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลเมืองเพีย พิจารณา 
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่
การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ ่ม หรือ ลด จำนวนตำแหน่ง เสนอ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เช่น การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง ,การปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลอืก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดกำหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 

 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละ
กอง /ส่วนเพื่อกำหนดเป็นเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเง่ือนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
 
 



4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี ่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บร ิการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที ่สามารถเชื ่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงาน
จ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 

 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวชี้วัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
5.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เร่ือง กำหนดเง่ือนไขและวิธีการ
กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีสำหรับพนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง
ของเทศบาล พ.ศ. 2558 

๗. ประกาศ 
 
 
 
 



6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสร้างความสัมพนัธ์และผูกพนัภายในองค์กร 1.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าท่ี
สัมพันธ์ขั ้นพื ้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาล
ท่ีสะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม 
Big  Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา เพื ่อให้พนักงานทุก
คนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม,และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ทำงาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน
ให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ 
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน 
เพื ่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็น
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ
ทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีใน
องค์กร 
4.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ี
เทศบาลจัดขึ ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
5. ผู ้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ ่นสัมพันธ์และการแข่งขันกีฬาเพื ่อเชื ่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กร
เอกชนต่าง ๆ 
6. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ
เป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 

 
 
 
 


