นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุ คคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกากับการ ดาเนินการ
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดาเนินการ ประกอบ
กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท
และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน
ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มีระบบบริห ารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบริ ห ารงานบุ ค คล
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่ าวในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคล จึงมุ่งเน้น ที่ กระบวนการบริห ารทรัพ ยากรบุคคล
ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุ น ให้การปฏิบั ติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็น องค์กรที่มีประสิทธิภ าพ ได้มีการใช้
เครื่องมื อทางสถิติ และตัว ชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลั ง โดยเปรียบเที ยบภารกิจการปฏิบั ติงาน เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ งมี โครงสร้ างองค์ ก รและต าแหน่ งอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ข าดจึ งมี ป ระกาศรับ สมั ค รพนั ก งานจ้ างในระบบเปิ ด และการรับ โอนย้ ายพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น สาหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนตาบลคูขาดจึงให้ความสาคัญกับการคัดเลือ กบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ
และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์ กรลงสู่ ระดั บ หน่ ว ยงานและบุ คคลที่ ส อดคล้ องกับ แผนอัต รากาลั ง ตลอดจนประเมิ นขี ดความสามารถต่ างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการ
บริห ารทรั พยากรบุ ค คลให้ เกิดความรวดเร็ ว ถูกต้อง และเกิดประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด เช่น การสรรหาและเลื อกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น การรับสมัครพนักงานจ้าง ) ระบบกระบวนการ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผ่ านระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EGP) ระบบบั น ทึ ก บั ญ ชี (E-laas) ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น แห่ งชาติ (LHR)
นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกาหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐
ต่อไป
๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องค์การบริห ารส่วนตาบลคูขาด มีการกาหนดผลตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ
ตามความรับ ผิดชอบ สอดคล้ องกับ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิท ธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่ อสารภายใน
องค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นาเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและกระบวนการต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็น ทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตาบลคูขาด จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาดในสานักงาน (กิจกรรม
๕ ส.)

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
ตัวชี้วัด
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาด
ในการวิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ส่วนตาบลในแต่ละส่วนราชการ และนาไปสู่การกาหนดจานวน
ประเภท และระดั บ ต าแหน่ ง เสนอคณะกรรมการจั ด ท าแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดพิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ง เพิ่ม หรือ
ลด จานวนตาแหน่ ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล
จังหวัดนครราชสีมา เช่น การปรับปรุงตาแหน่งสาหรับพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น การขอเพิ่ ม อั ต ราก าลั ง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
๑. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละ
หลั ก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบล
จังหวัดกาหนด
๒.สรรหาพนักงานส่วนตาบลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ งได้
ตามกรอบอัตรากาลัง
๔. มี แ ผนและสามารถสรรหาพนั ก งานจ้ า งได้ ต าม
กรอบอัตรากาลัง

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ของแต่
ละตาแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุ คคลที่ มี ทั ก ษะ หรือสมรรถนะสู ง เพื่ อพั ฒ นาความก้าวหน้ าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่ างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตาแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
ส่วนตาบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขัน กันด้วย
ผลงาน
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย ๑. มี การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการจัดเก็บข้ อมูล เกี่ ยวกั บ
บุคคลขององค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ย วกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒ นาระบบงานหรือระบบให้ บริการด้านการบริห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คลที่ ส ามารถเชื่อมโยงกั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลของข้ าราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ LHR
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-plan, E-gp, ccis

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑.พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒. ปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ว ยสวัส ดิ ก าร
เกี่ยวกั บการรักษาพยาบาลพนั กงานส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยสวั ส ดิ ก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลั กเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญ ของพนั กงานส่ ว นท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงิน รางวัล ประจาปี ส าหรับ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลู ก จ้ าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘
๗ . ประกาศคณ ะกรรมการพ นั ก งาน ส่ ว น ต าบลจั ง ห วั ด
นครราชสีมา เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละผู ก พั น ภายใน ๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
องค์กร
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วน
ตาบลที่สะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕
ส. กิ จ กรรม Big Cleaning Day, Sport Day, จิ ต อาสา
เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทากิจกรรมและเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการท างาน บทบาทภาระหน้ า ที่ สร้ า ง
ภาพลั กษณ์ ที่ ดีข องส านั กงานให้ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ท ราบและ
เข้าใจ

๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตาบลเป็นประจาทุก
เดือน เพื่อให้ บุคลากรในสั งกัดได้ให้ ข้อเสนอแนะน าความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
การยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความ
ผูกพันที่ดีในองค์กร
๔. พนักงานส่วนตาบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคู ข าดจั ด ขึ้ น และที่ จั ด ร่ ว มกั บ
หน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
5. ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการพั ฒ นา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุ ก ระดั บ เป็ น ต้ น แบบและแสดงแบบอย่ า งที่ ดี ใ นด้ า น
จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
องค์กร
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้ างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
เพื่อ ให้ การดาเนิ น งานเป็ น ไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลคูขาดจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนด
ตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลคูขาดที่ ได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่วนตาบล

