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บทนำ 
 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   งานบริหารทรัพยากรบุคคล ุ งานบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร รวมถึงการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในองค์กรให้มี
ความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น สามารถตอบสนองการดำเนินงานในองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างเต็มที่  นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่ดีใน
การทำงาน มีความสุข ความพึงพอใจในงาน และมีความก้าวหน้าในงาน   
  ดังนั้น ภารกิจหลักในการบริหารทางด้านทรัพยากรบุคคล สามารถสรุปได้ 4 ด้าน ดังนี้ (1) 
ด้านการจัดทำโครงสร้างองค์กร ครอบคลุมถึงการออกแบบและการจัดระบบงานองค์ก รใน ภาพรวม ทั้ง
โครงสร้างอํานาจหน้าที่  โครงสร้างการบังคับบัญชา และโครงการอัตรากําลัง   (2) ด้านการวางแผนกําลังคน
และการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร ครอบคลุมถึงการรับสมัคร การทดสอบ การสัมภาษณ์การว่าจ้าง การบรรจุ
และการทดลองการปฏิบัติงาน  (3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ครอบคลุมถึงการฝึกอบรม การพัฒนา และการ
จัดการความรู้ (4) ด้านการรักษาบุคลากร ครอบคลุมถึงค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตําแหน่ง การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล การสื่อสัมพันธ์สุขอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน
สัมพันธ์ ทั้งนี้สามารถแยกกิจกรรมหรืองานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออกได้เป็น 3 ระดับ คือ  
  (1) ระดับกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การกําหนดทิศทาง นโยบาย และภารกิจ เพ่ือวาง
แนวทาง หรือวิธีการของการบริหารทรัพยากรบุคคลให้รองรับกับวิสัยทัศน์ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  (2) ระดับบริการ (Service Delivery) หมายถึง การดําเนินการในเรื่องการสรรหา/คัดเลือก
บุคลากร การฝึกอบรม การจัดทําเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจัดการด้านสวัสดิการ  
  (3) ระดับธุรการงานบุคคล (Administration) หมายถึง การทํางานด้านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึก ประวัติการควบคุมเวลาเข้า-ออกงาน การควบคุมวันลา และการแจกใบเงินเดือน เป็นต้น มิติใน
การพัฒนาบคลากรุ  
   มิติที่ 1 การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทําให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิดและการ
ทําให้บุคลากร รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสําคัญต่อองค์การ  
   มิติที่ 2 การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทําให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับ
องค์การ  
   มิติที่ 3 การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้ง
ในรูปของ เงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ และตําแหน่งงานที่สูงขึ้น ฯลฯ  
  การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร เนื่องจากเป็นการดําเนินการที่
เกี่ยวกับ บุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร พร้อมทั้ง ดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน โดยมีภารกิจ หลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์
งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและ
ความปลอดภัย 

 
 
 



 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลกรูด  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) 

 
  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ  ที่ควบคุม
และกำกับการดำเนินการ  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร  โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการดำเนินการ  ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ต้องมองบทบาทตนเอง
เลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่  ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ
ความสามารถ  ความสัมฤทธิผลและความเจริญที่มั่นคง  ยั่งยืน  ให้กับบุคลากรและองค์กร 
 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่  ดังนี้ 
  1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคล  ที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีด ี
  2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี ความทันสมัย  และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารงาน  สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ  40  ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ  ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2543  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล  จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 1.  นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ  ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ  ในการวางแผนอัตรากำลัง  โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป 
 2.  นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด  และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลกรูด  
ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร  โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู่กับความเป็นคนดี  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ 



คณะกรรมการแผนอัตรากำลัง  3  ปี  เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งงาน  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน  ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ  ประสบ
ความสำเร็จในสายวิชาชีพ  และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 3.  นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน  โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  จากเป้าหมายของ
องค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง  ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ 
Corporate  Competency  เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 4.  นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น  การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  การรับสมัครพนักงานจ้าง)  ระบบกร
บวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ระบบจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ  และการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร  ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม   (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV)  ระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP)  ระบบบันทึกบัญชี (E-laas)  ระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง (ele)  ระบบเบิกจ่ายตรง  สปสช. ฯลฯ นอกจากนั้น
เทศบาลตำบลกรูด  ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้  ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นการรองรับ  Thailand  4.0  ต่อไป 
 5.  นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  เทศบาลตำบลกรูด  มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ  ตามความ
รับผิดชอบ  สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  โดยมีการประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  อย่างเป็นธรรม 
 6.  นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลกรูด ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง 
(Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเหน็ต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ แนวคิดใหม่ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการ ต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ ผ่านมา
เทศบาลตำบลกรูดจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล 
(กิจกรรม ๕ส.) กิจกรรม Big Cleaning  Day  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับ
ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานต่างๆ  การแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาล  การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนทั่วไป โครงการปกป้องสถาบันของชาติ  โครงการสานสัมพันธ์สรรสร้างทีมงาน  โครงการปลูกผักสวน
ครัว กิจกรรมสานสัมพันธ์ขึ้นปีใหม่  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 



 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 1. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลกรูด 

ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การ
กำหนดจำนวนประเภท และระดับตำแหน่ง เสนอ 
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ 
เทศบาลตำบลกรูดพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน / 
ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลดจำนวนตำแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เช่น การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรง
ตำแหน่งที่สู งขึ้น , การขอเพ่ิมอัตรากำลังข้ าราชการ/
พนักงานจ้าง  การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ 

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกำหนด 
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน 
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ 
ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
ได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม 
กรอบอัตรากำลัง 
 

 
 
 
 
 
 



 
๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงิน
เตือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KP! ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด 
ตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน 
เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการกำหนตระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่าง 
และจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน
และและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 
 

 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบ
การให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนทศทรัพยากรบุคคล 
ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู 
ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan 
E-gp, ccis ,ele 

 
 



 
๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 

 
๑. พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔8 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระหรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๘ 
๖. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไข 
และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ 
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ 
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการ  

เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น 
กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day, 
จิตอาสา การแข่งขันกีฬา ฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม, และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการ
ทำงาน บทบาทภารหน้าที่ , สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจำทุก
เดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
การยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความ 
ผูกพันที่ดีในองค์กร 
๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การ 
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลกรูดจัดขึ้น และที่จัด
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยงานราชการ ประชาชนในเขตตำบลกรูด 
แข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาล  การเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร   ตลอดจน
ผู้บริหารทุกระดับเป็นตันแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีใน
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
 1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
 ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
 ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่
 ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ
 ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน  เทศบาลมีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้กำหนดตามกรอบของแผนพัฒนา
บุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี 
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาล 


