
 

 
 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 



๑ 

                                นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (พ.ศ.๒๕๖3 – พ.ศ.๒๕๖6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

********************* 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

และเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  และวิธีปฏิบัติต่างๆ  ที่ควบคุมและกำกับการ ดำเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้า
มาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ ดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองออกไปจากกรอบ
ความคิด เดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญ ท่ีมั่นคง ยั่งยืน ให้กับ
บุคลากรและองค์กร 

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ อบต.หัวเรือ 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  รัฐธรรมนูญ และหลักการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลของ อบต.หัวเรือ ดังนี้ 
๑. มีระบบการบริหารงานบุคคล  ที่ มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง  ราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบท่ี

ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒. มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการ

บริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคล   ไม่เกินร้อย ละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๓. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจาก 

ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๔. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน ต่างๆ ดังนี้ 

๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ เครื่องมือทางสถิติ และตัวช้ีวัดต่างๆ ใน

การวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 



 

๒ 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ อบต.หัวเรือจึงมีประกาศรับสมัคร

พนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล สำหรับการคัดเลือกพนักงานส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือให้ ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความ 
เป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่าง
โปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ ท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรน้ันๆ ประสบความสำเร็จในสาย
วิชาชีพ และจะนำไปสู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอย่างเป็น ธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและ

กลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) จาก เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 
ตลอดจนประเมินขีดความสามารถ ต่างๆ (Corporacy Competency) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน ส่วนตำ 
และผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ เลือกสรรพนักงานส่วนตำบล (การประกาศรับโอน (ย้าย) 
พนักงานส่วนตำบล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทำ แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV) ระบบประกาศ จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (EGP)ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR)นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ 
น้ี ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการ กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand ๔.๐ ต่อไป 

๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการกำหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ

ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและ วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
และเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และ
สวัสดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 



๓ 
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานส่วนตำบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการส่ือสารภายในองค์กร แบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิด ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการ
ประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีที่ผ่านมา องค์การบริหาร ส่วนตำบลหัวเรือได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย    เช่น การจัดกิจกรรมทำ 
ความสะอาดในหน่วยงาน (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาสร้างสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป เป็น
ต้น 



๔ 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖3 – พ.ศ.๒๕๖4) 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วน      ตำบลหัวเรือ ในการ

วิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลในแต่ละส่วน
ราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวนประเภท  และระดับ ตำแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
พิจารณา 
๒.มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผน อัตรากำลัง ๓ ปี อย่าง
ต่อเนื่องและนำไปสู่การกำหนด   จำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือลดจำนวนตำ 
แหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เช่น การ
ปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น การขอเพิ่ม
อัตรากลังข้าราชการ/ พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้าง 
ท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
เป็นต้น 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ 

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดอุบลราชธานี 
๒. การสรรหาพนักงานส่วนตำบลตามกรอบระยะเวลา ในการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้งตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.อบต.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม กรอบอัตรากำลัง 
๔. มีแผนงานและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรากำลัง 



๕ 

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑ . ปฏิ บัติตามหลัก เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิ บัต ิ

ราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเล่ือนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการ/
เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ แต่ละตำแหน่ง แต่ละกอง /
ส่วนราชการ เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไข ในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง 
เพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับ ตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับ ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ใ ช้ประกอบการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพงานของ  ข้าราชการในแต่ละตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือ
เป็น แรงจูงใจพนักงานส่วนตำบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ 
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลขององค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู 
(ระบบ HR) 
- โปรแกรมระบบ E-laas E-office E-plan E-gp และccis 



๖ 

๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙ 
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง พ.ศ.๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการขอรับเงินค่า
ทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
๖. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเง่ือนไขและวิธีการ กำหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัลประจำสำหรับพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เรื่อง กำหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ของพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพช่ัวคราว 

๖.นโยบายด้านการสร้างความสมัพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองคก์ร ๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่ 

สัมพันธ์ ข้ันพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วน ตำบลที่สะท้อนภาพการ
ทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport Day, จิต
อาสาทำดีด้วย 



 หัวใจ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม 
และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน บทบาทภาระหน้าที่ สร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของ
หน่วยงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะนำความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ
ยอมรับ ทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีใน องค์กร 
๔. พนักงานส่วนตำบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม จริยธรรมและการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ องคก์ารบริหารส่วนตำบลหัวเรือจัดขึ้น และท่ีจัด
ร่วมกับหน่วยงาน อื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติ 
ราชการ 
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อ เ ช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ  หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขต
อำเภอ 
๖. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ มีความผูกพันและอยู่
กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้าน
จริยธรรม คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้ 
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีที่มีปัญหา 
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชา แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อ

เสริมสร้างความเชื่อม่ันในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการ พัฒนาพนักงานส่วนตำบล (การ

พัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น เพือ่เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของ 



 
๘ 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดทำขึ้น โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของ
พนักงานพนักงานส่วนตำบล 


