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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

*************************** 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า ไดด้ าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และคัดเลือก การ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี  
 

๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และการก าหนด
ต าแหน่งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายของเทศบาล
ต าบลห ลุบ ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตรากาลัง ๓ 
ปี ของเทศบาลต าบลเมืองเก่าพิจารณา  
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี อย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  

 

๒. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และ
คัดเลือก  

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด  
๒.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการ สรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มต ิก.ท.จ. อย่างชัดเจน  
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง  
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3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี  

๑. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี  
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน งานการ
เจ้าหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการ 
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ  
3.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้ เช่น  
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง 
พนักงานครู ระบบ LHR  
-โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis  
 

 

4. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล/
การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนราชการเพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และ
เป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของพนักงานเทศบาลในแต่
ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน  
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๕. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  1. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อน

ภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big Cleaning 
Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม,และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
2. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากรผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ  
3.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๔๘  
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙  
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙  
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562  
5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖.นโยบายด้านการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรมในองค์กร  

1.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ า ทุกเดือน เพ่ือ
มอบหมายงานแก่ส านัก/กองต่างๆ และให้บุคลากรรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้าง
ความผูกพันที่ดีในองค์กร  
2.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลเมืองเก่าจัดขึ้น 
และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้
ในการปฏิบัติราชการ  
3. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรตลอดจนจัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรม หรือบุคคลต้นแบบดีเด่น  
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ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและ ส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนด
ตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล 


