
 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ของ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลูอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีความรู ความเขาใจกระบวนการ และกิจกรรมตางๆ ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ควบคุมและกำกับการ ดำเนินการ 
เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาสูองคกร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดำเนินการ ประกอบ
กับเปนการผลักดันใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตองมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสูบทบาท 
และกระบวนทัศนใหม ท่ีจะตองเสริมสรางคุณคาของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน 
ใหกับบุคลากรและองคกร 
 เปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ ่นเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงกำหนดเปาหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเปนอิสระตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบท่ียึดหลักการการบริหารกิจการบานโนนไทยและสังคมท่ีดี 
  ๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใชทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมี
คาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจำป 
  ๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำใหสามารถปฏิบัติหนาที่รองรับ
ภารกิจ ท่ีไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาคตามแผนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื ่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 ๑. นโยบายวิเคราะหอัตรากำลัง 
  เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลและองคกรที่มีประสิทธิภาพ 
ไดมีการใชเครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสรางองคกรและตำแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นำไปสูการบรรลุพันธกิจขององคกรตอไป 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งท่ีองคกรใหความสำคัญอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
องคการบริหารสวนตำบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจางในระบบเปด และการรับโอนยายพนักงานสวนทองถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองคการบริหารสวนตำบล สำหรับการคัดเลือกพนักงานองคการบริหารสวน
ตำบล องคการบริหารสวนตำบลตำบลคางพลู ใหความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู  
ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคูกับความเปนคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการ
ผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง ๓ ป เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความ
เหมาะสมกับตำแหนงงาน รวมทั้งใชเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุงสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆ ประสบ
ความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสูความสำเร็จอยางยั่งยืนขององคกรตอไป 



 ๓. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  องคการบริหารสวนตำบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล
อยางเปนธรรม รวมทั้งเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
จากเปาหมายขององคกรลงสู ระดับหนวยงานและบุคคลทีสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินขีด
ความสามารถตาง ๆ Corporacy Competency องคการบริหารสวนตำบลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของ
พนักงานและผูบริหารเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 ๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  องคการบริหารสวนตำบลนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานองคการบริหารสวนตำบล (การประกาศรับโอนยายพนักงานองคการบริหารสวนตำบล การรับสมัคร
พนักงานจาง )  ระบบกระบวนการอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ 
และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV)
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนยขอมูล
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR) นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดใชขอมูลตาง ๆ นี้ ไปใชสนับสนุน
การตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหองคกรประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน 
และเปนการรองรับ Thailand ๔.๐ ตอไป 

 ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆตาม
ความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะห
คางานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหมีความเปนปจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละตำแหนงใหสอดคลองกับการดำเนินขององคกร เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและ
สวัสดิการท่ีเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางเปนธรรม 

 ๖. นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 

  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ใหความสำคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานองคการบริหารสวนตำบลทุกระดับภายในองคกร รวมท้ัง
การสื่อสารภายในองคกรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยน
แนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหมๆ เชิงสรางสรรคของพนักงาน และนำผลที่ไดรับไปปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงานและกระบวนการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งข ึ ้น และสงเสริมการทำงานเปนทีม (Team of 
Profesionals) โดยมุงเนนการสรางคานิยม และวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทำงานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงจัดกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การจัดกิจกรรม
ทำความสะอาดในสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอำเภอโนนไทย การจัดกิจกรรมจิตอาสารวมกับประชาชนท่ัวไป เปนตน 

 

 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายดานการวิเคราะหอัตรากำลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง ๓ ป ๑. ใชแผนอัตรากำลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

ในการวิเคราะหอัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลในแตละสวนราชการ และนำไปสูการ
กำหนดจำนวนประเภท และระดับตำแหนง เสนอคณะกรรมการ
จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู
พิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ป 
อยางตอเนื่อง และนำไปสูการกำหนดจำนวน/ตำแหนง เพิ่ม หรือ 
ลด จำนวนตำแหนง เสนอ คณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เชน การปรับปรุงตำแหนงสำหรับ
พนักงานองคการบริหารสวนตำบลใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึนการขอ
เพิ่มอัตรากำลังขาราชการ/พนักงานจาง,การปรับเปลี่ยนตำแหนง
พนักงานจางท่ัวไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
 

 

๒. นโยบายดานการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก 
 

๑. ม ีแนวทางการปฏิบ ัต ิการสรรหาตามว ิธ ีและ
หลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจังหวัดกำหนด 
๒.สรรหาพนักงานองคการบริหารสวนตำบลตาม
กรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.อบต.จ. อยางชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งได
ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจางไดตาม
กรอบอัตรากำลัง 
 

 

 

 

 



๓. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื ่อนขั ้นเงินเดือนของ
ขาราชการ/เลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกำหนดตำแหนง ของแต
ละตำแหนง แตละกอง /สวนเพ่ือกำหนดเปนเง่ือนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพ และเปนเง่ือนไขในการกำหนดระดับตำแหนงใหสูงข้ึน 
๓. ผลการประเมินที่ไดสามารถจำแนกความแตกตางและจัดลำดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการ
ในแตละตำแหนง และเปนการสงเสริมหรือเปนแรงจูงใจพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและ
แขงขันกันดวยผลงาน 
 

 

๔. นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกี ่ยวกับ
บุคคลขององคกร 
๓. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได เชน 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 
พนักงานจาง พนกังานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
 

 

 

 

 



๕. นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แกไขถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แกไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื ่อง หลักเกณฑ
และวิธีการขอรับเงินคาทำขวัญของพนักงานสวนทองถิ่นและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กำหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

    7.ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวน
  จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการให 

  อพนักงานองคการบริหารสวนตำบล ลูกจาง และพนักงานจางของ 
    องคการบริหารสวนตำบลไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ

             ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๖.นโยบายดานการสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร างความสัมพันธ และผ ูกพันภายใน
องคกร 

๑.มีการจัดอุปกรณในการทำงานและกระบวนการเจาหนาท่ี
สัมพันธข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร 
๒. จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลที่สะทอนภาพการทำงานของ
องคกร เชน กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big  Cleaning Day, 
Sport Day,จิตอาสา เพื่อใหพนักงานทุกคนรวมมือกันจัดทำ
กิจกรรม,และเพื่อสรางบรรยากาศในการทำงาน บทบาท



ภาระหนาที่ ,สรางภาพลักษณที่ดีของสำนักงานใหบุคคล
ท่ัวไปไดทราบและเขาใจ 
๓. ผูบริหารไดจัดประชุมพนักงานองคการบริหารสวนตำบล
เป นประจำท ุกเด ือน เพ ื ่อให บ ุคลากรในส ังก ัดได  ให
ขอเสนอแนะนำความคิดเห็นตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสรางการยอมรับทบทวนและแกไขปญหาอัน
เปนการสรางความผูกพันท่ีดีในองคกร 
๔.พนักงานองคการบริหารสวนตำบลทุกระดับเขาร วม
กิจกรรม การสงเสริมจริยธรรมและการสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูจัดข้ึน 
และที ่จ ัดร วมกับหนวยงานอื ่น และสามารถประยุกต
หลักธรรมตางๆ มาใชในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธอำเภอโนนไทยและการแขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความส ัมพ ันธ ระหว างหน วยงานราชการ หน วยงาน
รัฐวิสาหกิจและองคกรเอกชนในเขตอำเภอโนนไทย 
๖. ผู บริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรใหมีความผูกพันและอยูกับองคกรตลอดจนผูบริหาร
ทุกระดับเป นต นแบบและแสดงแบบอยางที ่ด ีในด าน
จริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกร 

 

 ข้ันตอนการติดตามผลใหกระทำดังนี้ 

  ๑. มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง 
  ๒. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีท่ีมีปญหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือ 
ผูใตบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับการสอนไดถูกตอง 
  ๔. แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนท่ีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดดีและสวนท่ี
ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง และแกไขขอบกพรองเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 

  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบชัดเจน ควรใหองคการบริหารสวนตำบลจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตำบล เพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให
ปฏิบัติหนาที่ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานองคการบริหาร
สวนตำบล ตองกำหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบลท่ีองคการบริหารสวนตำบล
ไดจัดทำขึ้น โดยใหกำหนดเปนแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตำบลมี ระยะเวลา ๓ ป ตามกรอบของแผน
อัตรากำลังของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
 


