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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
อ าเภอวังนอ้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรม

ต่างๆ ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ท่ีควบคุมและ               
ก ากับการ ด าเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบ กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเอง
เลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ท่ีจะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ
ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญท่ีมั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร เป้าหมายการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคล แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของ รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการ
พัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ท่ีมีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบท่ียึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี  

  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมี ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีท าให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
รองรับ ภารกิจ ท่ีได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล               
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นท่ีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้าน ต่างๆ ดังนี้  

  ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  
  เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานและองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ

ทางสถิติและตัวช้ีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ บริหารและพัฒนาบุคลากร รวมท้ังมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป  

  ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นส่ิงท่ีองค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี

คุณภาพ อบต.จึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบล                 
ชะแมบ ให้ความส าคัญ กับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
งานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อให ้การคัดเลือกเป็นไปอยา่งโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือท่ีทันสมัยมา สนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความส าเร็จใน
สายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของ องค์กรต่อไป  
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   ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
  อบต. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมท้ังเป็นไปตาม

นโยบายและ กลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กร         
ลงสู่ระดับหน่วยงานและ บุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ 
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและ
ผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

  ๔.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  อบต. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน

การ บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรร พนักงานอบต. (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานอบต. การรับสมัครพนักงานจ้าง ) ระบบ
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหาร สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV)ระบบ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป  

  ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ

ต่างๆตาม ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการ
ประเมินและวิเคราะห์ ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสม
กับระดับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงาน
ได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และ สวัสดิการท่ีเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  

  ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และพนักงานอบต.ทุกระดับภายในองค์กร รวมท้ังการส่ือสารภายในองค์กรแบบ              
๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปล่ียนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของ พนักงาน และน าผลท่ีได้รับไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) 
โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิด การประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบจึงจัด กิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัด
กิจกรรมท าความสะอาดในส านักงาน (กิจกรรม ๕ ส.) การจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับประชาชนท่ัวไป 
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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
รายการ ตัวชี้วัด 

แผนอัตราก าลัง ๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะ
แมบ ในการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงาน ในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวน
ประเภท และ ระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบพิจารณา  
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม 
หรือ ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานอบต.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับ
พนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นการขอเพิ่มอัตรา            
ก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปล่ียนต าแหน่งพนักงาน
จ้าง ท่ัวไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก  

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ หลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัด ก าหนด  
๒.สรรหาพนักงานส่วนต าบลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา 
บรรจุ และแต่งต้ัง ตามระเบียบ/ประกาศ/ มติ ก.อบต. อย่าง
ชัดเจน  
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังได้ ตามกรอบ
อัตราก าลัง  
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตรา      
ก าลัง 
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๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของ ข้าราชการ/เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของ
แต่ ละต าแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือก บุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าใน อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น  
๓. ผลการประเมินท่ีได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและ
จัดล าดับ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
งานของข้าราชการ ในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือ
เป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนต าบลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วย ผลงาน 

 
 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ 
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 
บุคคลขององค์กร  
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น -โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ 
HR - โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
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๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
รายการ ตัวชี้วัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๔๘  
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙  
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙  
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของ 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 าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ 
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

 
๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน 
องค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าท่ี 
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ให้กับบุคลากร  
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วน
ต าบลท่ีสะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. 
กิจกรรม Big Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้ พนักงานทุกคน
ร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม,และเพื่อสร้าง บรรยากาศในการ
ท างาน บทบาทภาระหน้าท่ี ,สร้าง ภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงาน
ให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและ เข้าใจ  
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็น ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ ยอมรับทบทวน
และแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพัน ท่ีดีในองค์กร  
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รายการ ตัวชี้วัด 
 ๔.พนักงานระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและ  

การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการท่ีองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังน้อยจัดขึ้น และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และ 
สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
ท้องถิ่นสัมพันธ์และการแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์  
ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กร 
เอกชนในเขตอ าเภอเมือง  
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา บุคลากร
ให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร ทุกระดับ
เป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างท่ีดีในด้าน จริยธรรม คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ องค์กร 
 
 

 
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  

๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีท่ีมีปัญหา  
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา

แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนท่ี 

ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้อบต.จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
อบต. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเอบต. ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนพัฒนาบุคลากร ของ อบต.ท่ีอบต.ได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานอบต.มีระยะเวลา ๓ 
ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง ของพนักงานอบต 


