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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ ควบคุมและกำกับการดำเนินการ 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู้องค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินการ ประกอบกับ
เป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู้บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผลและความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน 
ให้กับบุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
 เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ

ทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุ  พันธกิจขององค์กรต่อไป 

2. นโยบายการสรรหาและการคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งองค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลยางคำ ให้ความสำคัญกับ
การคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ความคู่กับการเป็นคนดี การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง 3ปี เพ่ือให้การ
คัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส  และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมา
สนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพและจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของ
องค์กรต่อไป 
 
 



 
 
 3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับ
หน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ Corporate 
Competency  เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการเอกสาร
อิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปละผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-lass) ระบบ ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
นอจากนั้น เทศบาลตำบลยางคำ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้ สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป 
 5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลตำบลยางคำ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างาน
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาสมกับระดับ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  อย่างเป็นธรรม 
 6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลยางคำให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง(Two way 
Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์
ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ
ประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลยางคำได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมการทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล(กิจกรรม 5 ส.)  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอหนองเรือ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง 1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลยางคำ ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการและนำไปสู่การ
กำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลยางคำพิจารณา 
2. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3ปี อย่างต่อเนื่องและ
นำไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวนตำแหน่งเสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เช่น การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับ
พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการ/
พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างภารกิจ 

 
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 

 
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผล

การปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง แต่
ละกอง/ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะ
สูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่ง
ให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง และจัดลำดับ  ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตำแหน่งเป็นการส่งเสริม
หรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและ
แข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
 



 
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถเชื่อม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลได้
เช่น-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพนักงานจ้าง 
พนักงานครู ระบบ HR – โปรแกรมระบบ E-lass, E-office, E-plan E-gp,ccis 

 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น( ฉบับที่7) พ.ศ.2548  

2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง2549 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช้าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง2559 
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
ค่าทำขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558 
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 



 


