
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

 
 
 

เทศบาลเมืองวังสะพุง 
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

 



การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากําลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากําลัง ๓ ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ของเทศบาลเมืองวังสะพุงในการ วิเคราะห์
อัตรากําลัง เพื่อ จัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ ส่วน
ราชการ และนําไปสู่การกําหนดจํานวน ประเภท และ ระดับตําแหน่ง 
เสนอ คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลั ง ๓ ปีของเทศบาล            
เมืองวังสะพุง พิจารณา  
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากําลัง ๓ ปี อย่าง
ต่อเนื่อง และนําไปสู่การ กําหนดจํานวน / ตําแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด 
จํานวน ตําแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เช่น 
การปรับปรุงตําแหน่ง สําหรับพนักงานเทศบาลสามัญ ให้ดํารง ตําแหน่ง
ที่สู งขึ้น , การขอเพิ่มอัตรากําลั งข้าราชการ/พนักงานจ้าง , การ 
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
รายการ ตัวช้ีวัด 

การสรรหาและคัดเลือก 
 
 
 
 
 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ หลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลยกําหนด 
 ๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรร หา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน  
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตรากําลัง  
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรากําลัง 

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เพื่อ 
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/
เลื่อน ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง ของแต่ละ 
ตําแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพื่อกําหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มี ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงื่อนไข ในการ กําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้น 
 ๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจําแนกความแตกต่าง และจัดลําดับผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการใน
แต่ละตําแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
เทศบาล ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน 

 



 
 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร  
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง สม่ําเสมอ 
 ๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลที่สามารถเชื่อม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูล เกี่ยวกับ บุคคลได้เช่น โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR - โปรแกรม
ระบบ E-laas   

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 
 
 
 

๑. พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา ของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๔ 
๔. ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
 ๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินค่าทําขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้างของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น 

 
๕. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
ด้านการสรา้งความสัมพันธ์และ

ผูกพันภายในองค์กร 
 
 
 

๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ขั้ น  พื้ น ฐ า น เ พื่ อ อํ า น ว ย ค ว า ม  ส ะ ด ว ก 
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
๒. จัดให้มี กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาลที่ 
สะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big 
Cleaning Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคนร่วมมือ
กันจัดทํา กิจกรรม, และ เพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางาน บทบาท



ภาร หน้าที่, สร้าง ภาพลักษณ์ท่ีดีของสํานักงานให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
(ต่อ) ดา้นการสรา้งความสัมพนัธ์และ

ผูกพันภายในองค์กร 
 
 
 

๓. ผู้บริหารได้ จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจําทุกอาทิตย์ 
เพื่อให้ บุคลากรในสังกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคใน การปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้าง ความ ผูกพันที่ดีในองค์กร 
 ๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม จริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการที่พนักงานเทศบาล
เมืองวังสะพุงจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และ สามารถ 
ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความ ผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ
และแสดง แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานขององค์กร 

 
 ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทําดังนี้ 
  ๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  ๓.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  ๔.แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และ ส่วน
ที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ ไขข้อบกพร่องเพื่อการ ปฏิบัติงาน 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้พนักงานเทศบาลจัดทําแผนการ พัฒนา
พนักงาน พนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการใน ตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้อง กําหนดตาม
กรอบ ของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองวังสะพุงที่เทศบาลได้จัดทําขึ้น โดยให้กําหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง ของพนักงานเทศบาลนั้น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


