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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

------------------------ 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและกำกับการ 
ดำเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมในการ
ดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคงยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร 
 
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องดถิ่น ดังนี้ 
 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารงานสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 3.องค์กรปกครองส่วนท้องดถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องดถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมี ประสิทธิภาพ 
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
 2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิดและการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลสำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลระแหงให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้
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เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสำเร็จในสาย
วิชาชีพ และจำนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลตำบลระแหงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมาย
ขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ Corporate Competency เทศบาลตำบลระแหงนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของ
พนักงานและผู้บริหารเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลตำบลระแหงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอน-ย้ายพนักงานเทศบาล, การรับสมัครพนักงานจ้าง) 
ระบบ กระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ 
และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้นเทศบาลตำบลระแหงได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 
 5.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลตำบลระแหง มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ความรับผิดชอบสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้ รับผลตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
 6.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลระแหงให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 
(Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาเทศบาลตำบลระแหงจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงาน
เทศบาล (กิจกรรม ๕ส) การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
รายการ ตัวชี้วัด 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 1.ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาลตำบลระแหงใน
การวิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่
การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
เทศบาลตำบลระแหงพิจารณา 
2.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนด
จำนวน/ตำแหน่งเพ่ิมหรือลดจำนวน ตำแหน่งเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เช่น 
การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลให้
ดำรงตำแหน่ งที่ สู งขึ้น , การขอเพ่ิ ม อัตรากำลั ง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1.มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปทุมธานีกำหนด 
2.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตรากำลัง 
4.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
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3.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้าง 
2.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง/ฝ่าย เพ่ือ
กำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ
หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
3.ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง
และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่
ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจ
พนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
และแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
4.นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2563 
4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2562 
5.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญ ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
6.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน 
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รายการ ตัวชี้วัด 

 ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือ สำนักงาน ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0809.3/ว.
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ปทุมธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 

 
6.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 1.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ

เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2.จัดให้ มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร 
เช่น กิจกรรม 5 ส  กิจกรรม Big Cleaning Day,  
จิตอาสาเพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำ
กิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
บทบาทภาระหน้ าที่ , สร้างภาพลักษณ์ ที่ ดีของ
สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
3.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเพ่ือ
ทราบนโยบายของผู้บริหารนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
4.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลระแหงจัดขึ้นและที่จัด
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนและสามารถประยุกต์หลักธรรม
ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
5.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
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รายการ ตัวชี้วัด 

 บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจน
ผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดี
ในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กร 

 


