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ของ 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกยีรต ิจังหวดันครราชสมีา 

 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ท่ีควบคุมและกำกับการ ดำเนินการ 
เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดำเนินการ 
ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิม
ไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ท่ีจะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญท่ี
มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 
 
 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 
  ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบท่ียึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเฉลิมพระ
เกียรตแิละสังคมท่ีดี 
 
  ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 
  ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทำให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
รองรับภารกิจ ท่ีได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิ ภาคตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานตำบลและองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้าย



พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานตำบล สำหรับการคัดเลือกพนักงานตำบล ตำบล
ตำบลศรีดอนชัย ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ 
และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

 ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตำบลอย่างเป็น
ธรรม รวมท้ังเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินขี ด
ความสามารถต่างๆ Corporacy Competency ตำบลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานตำบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานตำบล การรับสมัครพนักงานจ้าง )  ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV)ระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป 

 ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

 ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาตำบล และพนักงานตำบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง 
(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิง
สร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลท่ีได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาองค์การบริหาร



ส่วนตำบลท่าช้างจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานตำบล  (กิจกรรม  
๕ ส.)  การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติการจัด
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ตำบลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวนประเภท 
และระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ 
ลด จำนวนตำแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เช่น การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานตำบลให้
ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้นการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง,การปรับเปล่ียนตำแหน่งพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดกำหนด 
๒.สรรหาพนักงานตำบลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ 
และแต่งต้ัง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังได้ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเล่ือนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของ
แต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัด เลือกบุ คคล ท่ีมี ทั กษ ะ  หรื อสมรรถนะ สูง  เพื่ อพัฒ น า
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับ
ตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
ตำบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
 

 

 

 

 



๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวชี้วัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไข
ถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีสำหรับพนักงานตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของตำบล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าท่ี
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานตำบลท่ี
สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม 
Big  Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม,และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน 
บทบาทภาระหน้าท่ี ,สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคล
ท่ัวไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานตำบลเป็นประจำทุกเดือน 
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและ
แก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันท่ีดีในองค์กร 
๔.พนักงานตำบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าช้างจัดขึ้น และท่ี จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และ
สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติและการแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรเอกชนในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างท่ีดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้ 

  ๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบั ติ งานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและ
ส่วนท่ียังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตาม
กรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตำบลท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนด
เป็นแผนพัฒนาพนักงานตำบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล 
 

 


