
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

.................................................................. 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 
2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยดังนี้ 
 

 ๑. นโยบายวางแผนอัตราก าลัง 
  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
 

๒. นโยบายการบรรจุแต่งตั้ง สรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น  
การบรรจุแต่งตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการ
พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสม
กับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 

 ๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ 
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนต าบลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานส่วนต าบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล การรับสมัครพนักงานจ้าง )  ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท า



แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป 
 

 ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
 

 ๖. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
  มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยของบุคลากร เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยเน้นการส่งเสริมและป้องกันมากกว่าการลงโทษ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมอันดีขององค์กร ให้เป็นที่
ยอมรับและเกิดความเชื่อม่ันในองค์กร 
 

 7. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง 
น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้น
การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่
ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมท าความสะอาดใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอคงการจัดกจิกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายวางแผนอัตราก าลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบลในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน
ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยพิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ 
ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครราชสีมา เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่ สู งขึ้นการขอเ พ่ิมอัตราก าลั ง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

2. นโยบายการบรรจุแต่งตั้ง สรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบรรจุ แต่ งตั้ ง  การสรรหาและ
คัดเลือก 

๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดก าหนด 
๒.สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.อบต. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 

 

๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่
ละต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 



เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
ส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 

 

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และ



พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗.  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ วนต าบลจั งหวั ด
นครราชสีมา เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๖. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
 

๑. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็น
ปัจจุบัน 
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ หาก
ผู้ใตบ้ังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานต่อผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว 
๓. จัดให้มีโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยของบุคลากร 
 

 

7.นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนต าบล
ที่สะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม๕ ส. กิจกรรม 
Big  Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม,และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน 
บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับทบทวนและ
แก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
๔.พนักงานส่วนต าบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัยจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับ



หน่วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 

  

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้ 

  ๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่   1    เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

         พิสุทธิ์  พร้อมจะบก 

     (นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทพาลัย 

 

 

 


