
 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุร ี  
--------------------------------------------------------         

 
เทศบาลเมืองลพบุรีได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน     
ตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริม
จรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. นโยบายด้านวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 เป้าประสงค์  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ

อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัว    
ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี 
 ๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ทั้งด้านการสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

 ๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 ๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 ๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
 การด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) และได้

ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองลพบุรี  

 ๒. จัดท าคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) 
 ๓. จัดท าคู่มือการเลื่อนระดับที่สูงขั้น ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 
 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 เป้าประสงค์ การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาลจึงได้มีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิดและการรับโอนย้าย  
 

 
 
 

/พนักงานส่วนท้องถิ่น... 



 ๒ 

 
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ส าหรับการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลให้มีความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ ที่เหมาะสม 
ควบคู่กับหลักจริยธรรม คุณธรรม การสรรหาและคัดเลือกบุลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกัน
ของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองลพบุรีต่อไป  

 กลยุทธ์ 
 ๑. มีแนวทางปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดลพบุรีก าหนด 
 ๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งตาม

ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ.ลพบุรี อย่างชัดเจน 
 ๓. มีแผนการสรรหาและสามารถสรรหาพนักงานเทศบาลบรรจุและแต่งตั้งได้ตามกรอบ

อัตราก าลังที่ก าหนด 
 การด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินการขอความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล   

ด้วยวิธีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.  
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน

หรือข้าราชการประเภทอ่ืนตามกรอบอัตราก าลัง  ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เช่น เว็ปไซต์ 
Facebook  ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 เป้าประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรมาสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้อง กับแผนอัตราก าลัง 
ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่าง ๆ (Corporate Competency) เทศบาลน าระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ปฏิบัติตามหักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
 ๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละ

กอง/ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

 ๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถและแข่งขันกันดัวยผลงาน 

  
/การด าเนินการ... 



 ๓ 

 การด าเนินการ 
 ๑. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ๒. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓. จัดท าประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ผู้มีผลการ

ปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงาน 

 

๔. นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด
ขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการ
ใช้บริหารด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการบริหารจัดการ 
 ๓. เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้

ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบในอนาคต 

 การด าเนินการ 
 ๑. กรอกระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขั้น 
 ๓. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 
 

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึง

พอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัด 
สวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

 กลยุทธ์ 
 ๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
 ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและสร้างคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 ๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  
/การด าเนินการ... 



 ๔ 

การด าเนินการ 
 ๑. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
 ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 
 ๓. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาล

เมืองลพบุร ี
 

๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 เป้าประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรีให้ความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง

ความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีการท างาน
ร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับหน่วยงานได้ รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้เทศบาลเมืองลพบุรี   
จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด  
มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ศึกษาดงูานเกี่ยวกับการการป้องกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 กลยุทธ์ 
 ๑. จัดหางบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร 
 ๒. จัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. จัดสรรงบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปีเพ่ือส่งเสริมงานด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
 การด าเนินการ 
 ๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
 ๒. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการท างาน

ขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส.  กิจกรรม Big Cleaning Day , Sport Day , จิตอาสาเพ่ือให้พนักงาน    
ทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทหน้าที่ , สร้างภาพลักษณ์    
ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

 ๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด
ได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับ ทบทวนและ
แก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 

 ๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลเมืองลพบุรีจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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