
การดาํเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ปี พ.ศ.  

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อตัรากาํลงั  

รายการ ตวัชีวดั 

แผนอตัรากําลงั 3 ปี 1. ใชแ้ผนอตัรากําลงั 3 ปี ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลโคกทราย ในการ

วเิคราะห์อตัรากําลงั เพอื จดัทํากรอบอตัรากําลงัพนักงานส่วนตําบลในแต่

ละ ส่วนราชการ และนําไปสู่การกําหนดจํานวน ประเภท และระดับ

ตําแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจดัทําแผนอตัรากําลงั 3 ปี ของ องค์การ

บรหิารสว่นตําบลโคกทรายพจิารณา  

2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน อัตรากําลัง 3 ปี อย่าง

ต่อเนือง และนําไปสู่การ กําหนดจํานวน / ตําแหน่ง เพมิ หรอื ลด จํานวน 

ตําแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานตําบลจังหวัดพัทลุง เช่น การ

ปรบัปรุงตําแหน่ง สําหรบัพนักงาน อบต. ใหด้าํรงตําแหน่งทสีงูขนึ, การขอ

เพมิอตัรากําลงัขา้ราชการ/พนกังานจา้ง, การปรบัเปลยีนตําแหน่งพนักงาน

จา้งทวัไปเป็น พนกังานจา้งตามภารกจิ 

2. นโยบายด้านการสรรหาและคดัเลือก  

รายการ ตวัชีวดั 

การสรรหาและคดัเลอืก 1. มีแนวทางการปฏิบัติกา รสรรหาตามวิธีแ ละ  หลัก เกณฑ์ของ

คณะกรรมการพนกังานส่วนตําบล จงัหวดักําหนด  

2. สรรหาพนักงานส่วนตําบลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ 

และแต่งตงั ตามระเบยีบ/ ประกาศ/มต ิก.อบต. อย่างชดัเจน  

3. มแีผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตงั ไดต้ามกรอบอตัรากําลงั  

4. มแีผนและสามารถสรรหาพนกังานจา้งไดต้าม กรอบอตัรากําลงั 

3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบติังาน  

รายการ ตวัชีวดั 

การบรหิารผลการปฏบิตังิาน 1. ปฏบิตัิตามหลักเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผล การปฏบิตัิราชการ เพอื

ประเมนิผลการ ปฏบิตังิานสําหรบัเลอืนขนัเงนิเดอืนของ ขา้ราชการ/เลอืน

ค่าตอบแทนของพนกังานจา้ง  

2. KPI ระดบับุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง ของแต่ละ

ตําแหน่ง แต่ละกอง / ส่วน เพอืกําหนดเป็นเงอืนไขในการคดัเลอืกบุคคลที

ม ีทกัษะ หรอืสมรรถนะสูง เพอืพฒันา ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น

เงอืนไขในการ กําหนดระดบัตําแหน่งใหส้งูขนึ  

3. ผลการประเมนิทไีด้สามารถจําแนกความแตกต่าง และจดัลําดบัผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชดัเจนและและมปีระสทิธิภาพ เพอืใช้ 

ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละ

ตําแหน่ง และเป็นการ ส่งเสรมิหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนตําบลให้ 

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถและแขง่ขนักนั ดว้ยผลงาน 



4. นโยบายด้านการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการ ตวัชีวดั 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคลดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบงานหรอื ระบบการใหบ้รกิารด้าน

การบรหิารทรพัยากร บคุคล 

2. มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บข้อมูล เกยีวกบับุคคลของ

องค์กร 3. มีการปรบัปรุงฐานข้อมูลเกียวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสมาํเสมอ  

4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ ด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทีสามารถเชือม โยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานขอ้มูล เกยีวกบับุคคลได้เช่น - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากร

บุคคล ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR - โปรแกรม

ระบบ E-laas, E-office, E-plan E-gp, ccis 

 

5. นโยบายด้านสวสัดิการและผลตอบแทน  

รายการ ตวัชีวดั 

สวสัดกิารและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ส่วนท้องถิน(ฉบับที 7) 

พ.ศ. 2548  

2. ปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย สวสัดกิารเกยีวกบัการ

รกัษาพยาบาลพนักงาน สว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2541 แกไ้ขถงึ 2549  

3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สวัสดิการเกียวกับ

การศกึษาของบุตรพนักงาน สว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2541 แกไ้ขถงึ 2549  

4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2548 แกไ้ขถงึ 2559  

5. ปฏบิตัติามระเบยีบคณะกรรมการ ก.กลาง เรอืง หลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ขอรับเงินค่าทําขวัญ ของพนักงานส่วนท้องถินและลูกจ้างขององค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถนิ พ.ศ. 2548  

6. ปฏบิตัติามประกาศ ก.กลาง เรอืง กําหนดเงอืนไข และวธิกีารกําหนด

ประโยชน์ตอบแทนอนืเป็น กรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจําปี 

สาํหรบัพนักงานสว่นตําบล ลูกจา้ง และพนกังาน จา้งของ อบต. พ.ศ.2558 

7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จงัหวดัพทัลุง เรอืง กําหนด

หลกัเกณฑ์เกยีวกบัการ ให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

ของ อบต. ไดร้บัเงนิเพมิการครองชพีชวัคราว (ฉบบัท ี2) พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 



6. นโยบายด้านการสร้างความสมัพนัธ์และผกูพนัภายในองคก์ร  

รายการ ตวัชีวดั 

การสรา้งความสมัพนัธแ์ละผกูพนั

ภายใน องคก์ร 

1. มกีารจดัอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ เจ้าหน้าทสีมัพนัธ์ขนั

พนืฐานเพอือํานวยความ สะดวกในการปฏบิตังิานใหก้บับุคลากร  

2. จดัให้มกีจิกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติของ พนักงาน อบต. ทสีะท้อน

ภาพการทํา งานของ องค์กร เช่น กจิกรรม 5 ส. กจิกรรม Big Cleaning 

Day, Sport Day, จิตอาสา เพือให้ พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทํา

กิจกรรม, และ เพอืสร้างบรรยากาศในการทํางาน บทบาทภาร หน้าที, 

สรา้งภาพลกัษณ์ทดีขีองสาํนักงานให ้บุคคลทวัไปไดท้ราบและเขา้ใจ  

3. ผูบ้รหิารไดจ้ดัประชุมพนักงานส่วนตําบลเป็นประจําทุกอาทติย ์เพอืให้

บุคลากรในสงักดัไดใ้ห ้ขอ้เสนอแนะความคดิเหน็ตลอดจนปัญหา อุปสรรค

ในการปฏิบตังิานเพอืสร้างการยอมรบั ทบทวนและแก้ปัญหาอนัเป็นการ

สรา้งความ ผกูพนัทดีใีนองคก์ร  

4. พนกังานสว่นตําบลทุกระดบัเขา้ร่วมกจิกรรม การ สง่เสรมิจรยิธรรมและ

การสร้างความโปร่งใส ในการปฏบิตัิราชการทอีงค์การบรหิารส่วนตําบล     

โคกทรายจดัขึน และทีจัดร่วมกับหน่วยงานอืน และ สามารถประยุกต์

หลกัธรรมต่างๆ มาใชใ้นการ ปฏบิตัริาชการ  

5. ผูบ้รหิารทุกระดบั มสี่วนร่วมในกจิกรรมการ พฒันาบุคลากรให้มคีวาม

ผูกพนัและอยู่กบัองคก์ร ตลอดจนผูบ้รหิารทุกระดบัเป็นต้นแบบและแสดง 

แบบอย่างทีดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานขององคก์ร 

 

 ขนัตอนการติดตามผลให้กระทาํดงันี 

  1. มอบหมายงานใหป้ฏบิตัดิว้ยตนเอง  

  2. เปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสยัได ้ในกรณีทมีปัีญหา  

  3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริมแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมือ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแน่ใจว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตังิานตามทไีดร้บัการสอนไดถู้กตอ้ง  

  4. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถงึผลการปฏบิตังิาน ทงัในส่วนทผีูใ้ต้บงัคบับญัชาปฏบิตัไิดด้ ี

และ ส่วนทยีงัต้องปรบัปรุงแก้ไขเพมิเตมิ เพอืเสรมิสร้างความเชอืมนัในตวัเอง และแก้ไขขอ้บกพร่องเพอื

การ ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยงิขึน เพอืให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชดัเจน ควรให้เทศบาลจัดทํา

แผนการพฒันาพนักงาน เทศบาล  

 เพอืเพมิพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคตทิดี ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะทําให้ปฏิบตัหิน้าทรีาชการใน 

ตําแหน่งนันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในการจดัทําแผนการพฒันาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตาม

กรอบ ของแผนพฒันาบุคลากร ของ อบต. ท ีอบต. ไดจ้ดัทาํขนึ โดยให้กําหนดเป็นแผนพฒันาพนกังานส่วน

ตําบลม ีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอตัรากําลงัของพนกังานสว่นตําบลนัน  

********************************** 


