การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.2564 –2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกำกับ
การ ดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลัก ของคุณธรรมใน
การ ดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาทตนเองเลยออกไป
จาก กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความ
สัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และหลักการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒ นาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนกากระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้บ ุ คลากรได้ร ับ การฝึ ก อบรมเพื ่ อ พั ฒ นาบุ คลากรและระบบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ
ตอบสนอง นโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
๑ นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลและองค์ ก รที ่ มี
ประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ ทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบ
ภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและ
ตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุ
2 นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ องค์การบริห ารส่วนตำบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้าย
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลัก
ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่ กับความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
/จะดำเนิน........

-2จะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้ เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร
ต่อไป
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
(KPI) จาก เป้าหมายขององค์กรลงสู่ร ะดับหน่ว ยงานและบุคคลทีส อดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจน
ประเมินขีด ความสามารถต่างๆ Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนำระบบ
การบริห ารผลการปฏิ บ ัต ิข องพนั ก งานและผู้ บริ ห าร เพื่อนำไปสู ่ก ารบรรลุ เป้ าหมายขององค์ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลต่อไป
๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น การสรรหา และเลือกสรรพนักงานส่วนตำบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการ
ประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบ
บันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบ คา ได้ใช้ข้อมูล ต่างๆนี้ ไปใช้ส นับ สนุนการ ตัดสินใจและการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่าง ยั่งยืน และเป็นการรองรับThailand ๔.๐ ต่อไป
๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคามีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับ
ระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา และพนักงานส่วนตำบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้ง
การสื ่ อ สารภายในองค์ ก ร แบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื ่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้รับไปปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานและ กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
(Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิ ดการประสานงานและการ
ทำงานร่วมกัน อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคาจัดกิจกรรมต่ างๆ
มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงาน (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอแก้งคร้อ การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

-31.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง
รายการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในการ
วิเคราะห์ อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลใน
แต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวนประเภท และระดับ
ตำแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบคา พิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวน
ตำแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เช่น การ
ปรับปรุง ตำแหน่งสำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพิ่ม อัตรากำลัง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การ
ปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้าง ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละ
ตำแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงือ่ นไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานได้ อ ย่ า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่ อ ใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ในแต่ละ
ตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนตำบล ให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

-43. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละ
ตำแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น
เงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ในแต่ละ
ตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานองค์การบริหาร
ส่ว นตำบล ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้ว ย
ผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง สม่ำเสมอ
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
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รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๔๘
๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔.ปฏิ บ ั ต ิ 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
ขอรับ เงินค่าทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนด
ประโยชน์ ต อบแทนอื ่ น เป็ น กรณี พ ิ เ ศษอั น มี ล ั ก ษณะเป็ น เงิ น รางวั ล
ประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่ ว นตำบล จั ง หวั ด ชั ย ภู ม ิ เรื ่ อ ง กำหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี ่ ย วกั บ การให้
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๕๘

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ ๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
ผูกพันภายในองค์กร
พื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒.จัดให้มีกิจกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีว ิตของพนักงานส่ว นตำบลที่
สะท้ อ นภาพ การทำงานขององค์ ก ร เช่ น กิ จ กรรม๕ ส. กิ จ กรรม
Big Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสาเพื่ อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
กั น จั ด ทำกิ จ กรรม,และเพื ่ อ สร้ า งบรรยากาศในการทำงาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ
๓.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากร ในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็นตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหา
อันเป็นการสร้างความ ผูกพันที่ดีในองค์กร
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ตัวชี้วัด
๔.พนักงานส่วนตำบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุบคาจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน การปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่ า งที ่ ด ี ใ นด้ า นจริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานขององค์กร

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา
จัดทำแผนการ พัฒนาบุคคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทำให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ต้องกำหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดทำขึ้น โดยให้
กำหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบลนั้น
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