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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย 

 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีความรู ความเขาใจกระบวนการ และกิจกรรมตางๆ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ควบคุมและกำกับการ 
ดำเนินการ เพื่อใหไดบุคคลที่ มีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาสูองคกร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ
ดำเนินการ ประกอบกับเปนการผลักดันใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตองมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสูบทบาท และกระบวนทัศนใหม ที่จะตองเสริมสรางคุณคาของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และ
ความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ใหกับบุคลากรและองคกร 
 

เปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงกำหนดเปาหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 

  ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเปนอิสระตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเปนระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 
  ๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใชทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมี
คาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจายประจำป 
  ๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีทำใหสามารถปฏิบัติหนาที่รองรับ
ภารกิจ ท่ีไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาคตามแผนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ  ดังน้ี 
 

 ๑. นโยบายวิเคราะหอัตรากำลัง 
  เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลและองคกรที่มีประสิทธิภาพ ไดมีการใช
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสรางองคกรและตำแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด นำไปสูการบรรลุพันธกิจขององคกรตอไป 
 

 ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่องคกรใหความสำคัญอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ 
องคการบริหารสวนตำบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจางในระบบเปด และการรับโอนยายพนักงานสวนตำบลตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตำบล สำหรับการคัดเลือกพนักงานสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบล   
โคกมะขาม ใหความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู  ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคูกับความเปนคนด ีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากำลัง ๓ ป เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตำแหนงงาน รวมทั้งใชเทคโนโลยี
เครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุงสงเสริมใหบุคลากรน้ันๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู
ความสำเร็จอยางย่ังยืนขององคกรตอไป 
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  ๓. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตำบลอยาง
เปนธรรม รวมท้ังเปนไปตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เปาหมายขององคกรลงสูระดับหนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถ
ตางๆ Corporacy Competency องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขามนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน
และผูบริหารเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

  ๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม นำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน การสรร
หาและเลือกสรรพนักงานสวนตำบล (การประกาศรับโอนยายพนักงานสวนตำบล การรับสมัครพนักงานจาง )  ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR) 
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม ไดใชขอมูลตางๆนี้ ไปใชสนับสนุนการตัดสินใจและการกำหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหองคกรประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน และเปนการรองรับ Thailand ๔.๐ 
ตอไป 
 

 ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
  องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะหคางานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงใหมีความเปนปจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหนาท่ีความ
รับผิดชอบของแตละตำแหนงใหสอดคลองกับการดำเนินขององคกร เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชน
และสวัสดิการที่เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางเปนธรรม 
 

 ๖. นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
  องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม ใหความสำคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวาง
ผูบรหิารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานสวนตำบลทกุระดับภายในองคกร รวมท้ังการสื่อสารภายใน
องคกรแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นำเสนอ
แนวคิดใหมๆ เชิงสรางสรรคของพนักงาน และนำผลท่ีไดรับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการตางๆ 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสงเสริมการทำงานเปนทีม (Team of Profesionals) โดยมุงเนนการสรางคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปที่ผานมาองคการ
บริหารสวนตำบลโคกมะขาม จึงจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอการ
จัดกิจกรรมจิตอาสารวมกับประชาชนท่ัวไป 
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การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. นโยบายดานการวิเคราะหอัตรากำลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากำลัง ๓ ป ๑. ใชแผนอัตรากำลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตำบลโคก

มะขาม ในการวิเคราะหอัตรากำลัง เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานสวนตำบลในแตละสวนราชการ และนำไปสูการกำหนด
จำนวนประเภท และระดับตำแหนง เสนอคณะกรรมการจัดทำ
แผนอัตรากำลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม 
พิจารณา 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ป 
อยางตอเนื่อง และนำไปสูการกำหนดจำนวน/ตำแหนง เพ่ิม หรือ 
ลด จำนวนตำแหนง เสนอ คณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลจังหวัดบุรีรัมย เชน การปรับปรุงตำแหนง
สำหรับพนักงานสวนตำบล ใหดำรงตำแหนงท่ีสูงขึ้นการขอเพ่ิม
อัตรากำลังพนักงานสวนตำบล/พนักงานจาง,การปรับเปลี่ยน
ตำแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ 

 

๒. นโยบายดานการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิ ธีและ

หลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบล  กำหนด 
๒.สรรหาพนักงานสวนตำบลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแตงต้ัง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.อบต. อยางชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้งได
ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจางไดตาม
กรอบอัตรากำลัง 
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๓. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ งานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานสวนตำบล/เลื่อนคาตอบแทนของพนักงานจาง 
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกำหนดตำแหนง ของแต
ละตำแหนง แตละกอง /สวนเพื่อกำหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพ และเปนเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหนงใหสูงข้ึน 
๓. ผลการประเมินที่ไดสามารถจำแนกความแตกตางและจัดลำดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของพนักงาน
สวนตำบล ในแตละตำแหนง และเปนการสงเสริมหรือเปนแรงจูงใจ
พนักงานสวนตำบลใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและแขงขัน
กันดวยผลงาน 

 

๔. นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ใหบรกิารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององคกร 
๓. มีการปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบใหบริการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลได เชน 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของพนักงานสวน
ตำบล พนักงานจาง พนักงานคร ูระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
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๕. นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ 
แกไขถึง ๒๕๔๙ 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แกไขถึง ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขถึง ๒๕๕๙ 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการขอรับเงินคาทำขวัญของพนักงานสวนทองถิ่นและ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กำหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจำปสำหรับพนักงานสวนตำบล ลูกจาง และ
พนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
7.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดบุรรีัมย 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการใหพนักงานสวนตำบล 
ลุกจางและพนักงาน ไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๖.นโยบายดานการสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การสรางความสัมพันธและผูกพันภายใน
องคกร 

๑.มีการจัดอุปกรณในการทำงานและกระบวนการเจาหนาที่
สัมพันธขั้นพ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร 
๒. จัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนกังานสวน
ตำบลที่สะทอนภาพการทำงานขององคกร เชน กิจกรรม ๕ 
ส . กิ จกรรม  Big  Cleaning Day, Sport Day,จิ ต อาสา 
เพื่อใหพนักงานทุกคนรวมมือกันจัดทำกิจกรรม,และเพื่อ
สรางบรรยากาศในการทำงาน บทบาทภาระหนาที่ ,สราง
ภาพลักษณที่ดีของสำนักงานใหบุคคลท่ัวไปไดทราบและ
เขาใจ 
๓. ผูบริหารไดจัดประชุมพนักงานสวนตำบลเปนประจำทุก
เดือน เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดไดใหขอเสนอแนะนำความ
คิดเห็นตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสราง
การยอมรับทบทวนและแกไขปญหาอันเปนการสรางความ
ผูกพันที่ดีในองคกร 
๔.พนักงานสวนตำบลทุกระดับเขารวมกิจกรรม การสงเสริม
จริยธรรมและการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการที่
องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขาม จัดข้ึน และท่ีจัด
รวมกับหนวยงานอ่ืน และสามารถประยุกตหลักธรรมตางๆ 
มาใชในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธและการแขงขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจและองคกร
เอกชนในเขตอำเภอ 
๖. ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรใหมีความผูกพันและอยูกับองคกรตลอดจนผูบริหาร
ทุกระดับเปนตนแบบและแสดงแบบอย างท่ีดี ในด าน
จริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
องคกร 
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 ขั้นตอนการติดตามผลใหกระทำดังนี้ 
  ๑. มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง 
  ๒. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีท่ีมีปญหา 
  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือ 
ผูใตบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคบับัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
  ๔. แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดดีและสวนท่ี
ยังตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง และแกไขขอบกพรองเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 

  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีระบบชัดเจน ควรใหองคการบริหารสวนตำบล จัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานสวนตำบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ตองกำหนดตาม
กรอบของแผนพัฒนาบุคลากร ขององคการบริหารสวนตำบล ที่องคการบริหารสวนตำบลโคกมะขามไดจัดทำขึ้น โดยให
กำหนดเปนแผนพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตำบลมี ระยะเวลา ๓ ป ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของ
พนักงานสวนตำบล 
 

 


