
 
 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(พ.ศ.2561 – 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกากับการ 
ด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ
ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และ
ความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
1. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 

เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัยจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลบ้านชัย ให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กับความ
เป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง 3 
ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่
ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนขององค์กรต่อไป  

 
 



3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม 

รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ 
Corporate Competency เทศบาลนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย   น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรร
หาและเลือกสรรพนักงาน (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand 4.0 ต่อไป  
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต. และพนักงานส่วนต าบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 
ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน  และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด า เนินงานและกระบวนการต่างๆ  ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง  3  ปี 1. ใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย ในการ

วิเคราะห์อัตรากาลัง เพ่ือ จัดท ากรอบอัตราก าลังในแต่ละ ส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ  
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านชัย  พิจารณา  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากาลัง 3 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง และนาไปสู่การ ก าหนดจ านวน / ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน  
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เช่น 
การปรับปรุงต าแหน่ง การขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,  
การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  

2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ  หลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าหนด  
2. สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศ/มต ิก.อบต.จ. อย่างชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตราก าลัง  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรากาลัง  

 

3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เพ่ือ

ประเมินผลการ ปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคล
ที่ม ีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง และจัดล าดับผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ใช้ ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละ
ต าแหน่ง และเป็นการ ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานให้ ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน  

 
 
 
 



4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร  
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น  
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง 
พนักงานครู ะบบ HR  
-โปรแกรมระบบ E-laas, E-plan E-gp, ccis  

 
 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน  
 

1. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2548  
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559  
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
เงินค่าท าขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
7. เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร  
 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สะท้อนภาพ
การท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, 
Sport Day, จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม, 
และ เพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาระหน้าที่, สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บุคลากรใน
สังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้าง
ความผูกพันที่ดีในองค์กร  
4. พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่  อบต.บ้านชัย  จัดขึ้น และที่จัด
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ  
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง  
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร  

 
 
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  

1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้อง

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน ต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลนั้น  

……………………………………………………………………………………. 


