
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลภูผาแดง 

 1. ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนมำก ที มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 
กรกฎำคม  2560 เรื่อง กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ 2561-2563 

 2. ประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) เรื่องมำตรฐำน
ทั่วไปเก่ียวกับอัตรำต ำแหน่ง ก ำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ก ำหนด 

ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ว่ำจะมีต ำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนเท่ำใด 
ให้ค ำนึงถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดขอบ ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ควำมยำกและคุณภำพ ของงำนปริมำณ 
ตลอดจนทั้งภำระค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบำล , อบต.) ที่จะต้องจ่ำยในด้ำน
บุคคล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบำล , อบต.) จัดท ำแผนอัตรำก ำลังของข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) ก ำหนด 

 3. คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.กลำง) ได้มีมติเห็นชอบ ประกำศ 

ก ำหนดกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดแนวทำงให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (อบจ. , เทศบำล , อบต.) จัดท ำแผนอัตรำก ำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในกำร 

ก ำหนดต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ โดยได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. , เทศบำล , อบต.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบำล , อบต.) วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนวิเครำะห์กำรวำง
แผนกำรใช้ก ำลังคน จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง และก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

 

หลักการและเหตุผล 

 1 วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือให้เทศบำลต ำบลภูผำแดง มีโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนและระบบงำนที่เหมำะสมไม่ซ้ ำซ้อน 

 - เพ่ือให้เทศบำลต ำบลภูผำแดง มีกำรก ำหนดต ำแหน่งกำรจัดอัตรำก ำลังโครงสร้ำงให้เหมำะสม
กับอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลภูผำแดง ตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

 - เพ่ือให้คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก จังหวัด) สำมำรถตรวจสอบกำรก ำหนดต ำแหน่งและ
กำรใช้ต ำแหน่งพนักงำนเทศบำลและลูกจ้ำงว่ำถูกต้องหรือไม่ 

 - เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำล 

          



           

 -เพ่ือให้เทศบำลต ำบลภูผำแดง สำมำรถวำงแผนอัตรำก ำลังในกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร เพ่ือให้
กำรบริหำรงำนของ เทศบำล เกิดประโยชน์ต่อประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่และยุบ
เลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำรปฏิบัติภำรกิจสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

 - เพ่ือให้เทศบำลสำมำรถควบคุมภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด 

 2. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี 

 คณะกรรมกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังของเทศบำลเมืองชัยภูมิซึ่งประกอบด้วยนำยกเทศมนตรีเป็น
ประธำนหัวหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำรและมีข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 1 คนเป็นเลขำนุกำร 
จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปีโดยให้มีขอบเขตเนื้อหำครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆดังต่อไปนี้ 

 1. วิเครำะห์ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเทศบำลต ำบลภูผำแดง ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำลพ.ศ. 2496 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมำยอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนพัฒนำ
อ ำเภอแผนพัฒนำจังหวัดนโยบำยของรัฐบำลและสภำพปัญหำของเทศบำลต ำบลภูผำแดง 

 2. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและกำรจัดระบบงำนเพ่ือรองรับภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้สำมำรถแก้ปัญหำของจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 3. ก ำหนดต ำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆจ ำนวนต ำแหน่งและระดับต ำแหน่งให้เหมำะสมกับ
ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบปริมำณงำนและคุณภำพของงำนรวมทั้งสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของกลุ่ม 

งำนต่ำงๆ 

 4. จัดท ำกรอบอัตรำก ำลัง 3 ปีโดยวิเครำะห์ภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำย 

 5. ให้พนักงำนเทศบำลทุกคนได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 3 ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 
2562 เรื่องประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและพนักงำนส่วนท้องถิ่น เรื่องมำตรฐำนทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) 

 2. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 48 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 
2562 เรื่อง ประกำศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำร
คัดเลือกกำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรโอน กำรรับโอน กำรเลื่อนระดับ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 
2562 

 3. ประกำศประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกับ 

นักงำนจ้ำง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

 ๔. ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลต ำบลภูผำแดง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 

นักงำนจ้ำง (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 



 3. ด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 3 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2559 
เรื่องกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่นในระบบจ ำแนกต ำแหน่งเป็นประเภทตำมลักษณะ
งำน 

 2. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 11 ลงวันที่ 30 กันยำยน 
2559 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 

 3. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 24 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 
2560 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

 4. หนังสือส ำนักงำน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/2 8 ลงวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 
2550 เรื่องแบบประเมินกำรเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

 

 4.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 องค์กรเริ่มตระหนักและให้ควำมส ำคัญ กับกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ในองค์กรมำก
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนขององค์กรในสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและ 

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรด ำเนินงำนขององค์กร จะต้องมีกำรวิเครำะห์ ประเมินผล และก ำกับ 

ติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้องค์กรสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้น ควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว อำจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวเรำ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ปัจจัย
ภำยนอกไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจด้ำนกำรเมือง ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีผลต่อองค์กรเป็นอย่ำงมำก มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยทำงเศรษฐกิจอยู่เสมอ กำร
เพ่ิมข้ึนของจ ำนวนประชำกร รวมถึงกำรเข้ำมำของวัฒนธรรมต่ำงชำติ ส่งผลให้คนในสังคมหรือในองค์กรต่ำงๆ 

ต้องปรับตัวตำมควำมเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพำะในหน่วยงำนภำครัฐ ดังนั้น หำกองค์กรใดมีระบบ 

สำรสนเทศที่ถูกต้อง แม่นย ำครบถ้วนและทันต่อเหตุกำรณ์ ก็จะสำมำรถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องกว่ำ
ปัจจัยภำยในนอกจำกจะมีปัจจัยต่ำงๆ จำกภำยนอกองค์กร ที่เข้ำมำมีอิทธิพลต่อองค์กรแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ 

ภำยในองค์กรที่เรำต้องค ำนึงถึงด้วย เช่น ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ปัจจัยด้ำนสำรสนเทศ ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 

จัดกำร ปัจจัยด้ำนบัญชีและกำรเงิน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศขององค์กร 

เพ่ือน ำมำปรับปรุงกำรท ำงำน โดยเฉพำะในเรื่องของกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งต้องยอมรับว่ำ กำรที่จะ 

ด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพนั้นจ ำเป็นต้องพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพเสียก่อน 
ดังนั้น ระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรจึงเป็นสิ่งที่ผู้บิหำรไม่ควรจะละเลย และต้องพยำยำม
ส่งเสริมให้มีข้ึนในองค์กรของตน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


