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องค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา
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การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

1.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา ในการ
วิเคราะห์ อัตรากาลัง เพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลใน
แต่ละส่วนราชการ และนาไปสู่การกาหนดจานวนประเภท และระดับ
ตาแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหลุบคา พิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จานวน
ตาแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เช่น การ
ปรั บ ปรุ ง ตาแหน่งส าหรับพนักงานองค์การบริห ารส่ วนตาบลให้ ดารง
ตาแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพิ่ม อัตรากาลัง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานจ้าง ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่ล ะ
ตาแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสู ง เพื่อพัฒ นาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานได้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ในแต่ละ
ตาแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนตาบล ให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

-23. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่ล ะ
ตาแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสู ง เพื่อพัฒ นาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่ างและจัดลาดับผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ในแต่ละ
ตาแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล ให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถและแข่ ง ขั น กั น ด้ ว ย
ผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง สม่าเสมอ
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุ ค คลได้ เช่ น –โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ข้าราชการพนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR – โปรแกรมระบบ
E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis

-3๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๔๘
๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบั ติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยสวัส ดิก ารเกี่ย วกั บ
การศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔.ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยค่ า เช่ า บ้ า นของ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรั บ เงินค่าทาขวัญของพนักงานส่ ว นท้องถิ่นและลู กจ้างขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการกาหนด
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษอั น มี ลั ก ษณะเป็ น เงิ น รางวั ล
ประจาปีสาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นต าบล จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ เรื่ อ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การให้
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ว น
ตาบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๕๘

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ ๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
ผูกพันภายในองค์กร
พื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒.จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของพนั ก งานส่ ว นต าบลที่
สะท้ อ นภาพ การท างานขององค์ ก ร เช่ น กิ จ กรรม๕ ส. กิ จ กรรม
Big Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสาเพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
กั น จั ด ท ากิ จ กรรม,และเพื่ อ สร้ า งบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ
๓.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตาบลเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากร ในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนาความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุป
สรรค์ในการ ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอัน
เป็นการสร้างความ ผูกพันที่ดีในองค์กร

-4รายการ

ตัวชี้วัด
๔.พนักงานส่วนตาบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลหลุบคาจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน การปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานขององค์กร

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา
จัดทาแผนการ พัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ต้องกาหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหลุบคา ได้จัดทาขึ้น โดยให้
กาหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบลนั้น

