นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกากับการ ดาเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดาเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสา มารถ ความสัมฤทธิผล และความเ จริญที่มั่นคง ยั่งยืน
ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิ ภาคตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้ รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบ บริหารงานบุคคล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในก ารบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้

๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุน ให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทาง สถิติ และตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร และพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามป
ระกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล สาหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากาลั ง ๓ ปี เพื่อให้ การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโ นโลยี
เครื่องมือที่ทั นสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องคต์การบริหารส่วนตาบล มีการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล อย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ต
ลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตาบล นาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานส่วนตาบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตาบล การรับสมัครพนักงานจ้าง ) ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลสะแกราช ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
และการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่ งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป

๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช มีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร
โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนตาบล ทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง
นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้น
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่
ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิ จกรรมทาความสะอาดใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขั นกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ
ประชาชนทั่วไป

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะแก
ราช ในการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อ จัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานส่วนตาบล ในแต่ละส่วนราชการ และนาไปสู่การกาหนด
จานวนประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทา
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของ องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช
พิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน /ตาแหน่ง เพิ่ม หรือ
ลด จานวนตาแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงาน
องค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดนครราชสีมา เช่น การปรับปรุงตาแหน่ง
สาหรับพนักงาน ส่วนตาบล ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพิ่ม
อัตรากาลังข้าราชการ /พนักงานจ้าง ,การปรั บเปลี่ยนตาแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงาน
องค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดกาหนด
๒.สรรหาพนักงาน ส่วนตาบล ตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.อบต.จ. อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้
ตามกรอบอัตรากาลัง
๔. มีแผนและสาม ารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตรากาลัง

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่
ละตาแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตาแหน่ง และเป็นการส่งเส ริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
ส่วนตาบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามาร ถและแข่งขัน กันด้วย
ผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ย วกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก .กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นแ ละ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก .กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงาน ส่วนตาบล ลูกจ้ าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ประกาศ

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร

ตัวชี้วัด
๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของพนักงานส่วน
ตาบลที่สะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕
ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา
เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทากิจกรรม ,และเพื่อ
สร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตาบล เป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนาความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
การยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้าง ความ
ผูกพันที่ดีในองค์กร
๔.พนักงานส่วนตาบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสะแกราช จัดขึ้น และที่จัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
๕. ผู้บริ หารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขั นกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอปักธงชัยและการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขตอาเภอปักธงชัย
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้าน
จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กร

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็น ไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์ การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตาม
กรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์ การบริหารส่วนตาบล ที่องค์ การบริหารส่วนตาบล ได้จัดทาขึ้น โดยใ ห้กาหนด
เป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล

