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ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห ์

อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง



 
 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

              

                 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกํากับ
การดําเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมใน
การดําเนินการประกอบ กับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาท ตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ 
ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร  

 

           เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  

                   แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ              
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

                   ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   

                   ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

                   ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ 
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

                   ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล  
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน 
ต่างๆ ดังนี้ 

             

 



           ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  

                   เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้ 
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตําแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นําไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป  

            ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

                   การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล สําหรับการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วน 
ตําบลตําบลนรสิงห์ ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ 
เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ 
คณะกรรมการแผนอัตรากําลัง ๓ ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพ 
และจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป  

            ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  

                     องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลอย่ างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ 
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ 
Corporacy Competency องค์การบริหารส่วนตําบลนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร 
เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

            ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                     องค์การบริหารส่วนตําบลนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ 
เลือกสรรพนักงานส่วนตําบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตําบล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ 
กระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิห์ ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการ 
กําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand 4.0 ต่อไป  



            ๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  

                     องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆตาม 
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ 
ค่างานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของแต่ละตําแหน่งให้สอดคล้องกับการดําเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และ 
สวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  

            ๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  

                     องค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ให้ความสําคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กร แบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง 
นําเสนอแนวคิด ใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทํางานเป็นทีม (Team work) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่ านมา
องค์การบริหาร ส่วนตําบลนรสิงห์จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล (กิจกรรม ๕ ส.) การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อําเภอป่าโมก และการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวชี้วัด 
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  ๑. ใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลนรสิงห์ ในการ 

วิเคราะห์อัตรากําลัง เพ่ือจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล  
ในแต่ละส่วนราชการ และนําไปสู่การกําหนดจํานวนประเภท และระดับ
ตําแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนรสิงห์พิจารณา 
 ๒. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
อย่างต่อเนื่อง และนําไปสู่การกําหนดจํานวน/ตําแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด 
จํานวนตําแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด 
อ่างทอง เช่น การปรับปรุงตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลให้ 
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพ่ิมอัตรากําลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
การปรับเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ 

 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก  ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

พนักงานส่วนตําบล จังหวัดกําหนด  
๒. สรรหาพนักงานส่วนตําบลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/ มติ ก.อบต.อย่างชัดเจน 
 ๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม กรอบอัตรากําลัง  
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ อัตรากําลัง 

 

 

 

 

 

 



๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ของแต่ละ
ตําแหน่ง แต่ละกอง /ส่วนเพ่ือกําหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไข
ในการกําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้น  
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจําแนกความแตกต่างและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ในแต่ละ
ตําแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน ส่วนตําบลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๒. มี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับ 
บุคคลขององค์กร  
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสม่ําเสมอ  
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริ การด้ านการบริหาร 
ทรัพยากรบุ คคลที่ สามารถเชื่ อมโยงกับเทคโนโลยี สารสนเทศ  
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น  
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรั พยากรบุ คคลของข้ าราชการ  
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ (LHR)  
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan, E-gp, ccis 

 
 

 



๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ ตัวชี้วัด 
 ๑. พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขถึง ๒๕๕๙  
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๕  
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙  
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ขอรับเงินค่าทําขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘  
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น เงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดอ่างทอง เรื่อง กําหนดเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของ องค์กรบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทํางานและกระบวนเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนตําบล 
ที่ ส ะ ท้ อน ภ า พก า ร ทํ า ง า น ขอ ง อ ง ค์ ก ร  เ ช่ น  กิ จ ก ร ร ม  ๕  ส .  
กิจกรรม Big Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงาน ทุกคนร่วมมือกัน
จัดทํากิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางาน , บทบาท
ภาระหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสํานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ  
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนตําบลเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนําความคิดเห็นตลอดจนปัญหา     
อุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง การยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหา
อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  
๔. พนักงานส่วนตําบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม จริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนรสิงหจ์ัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
๕. ผู้บริหารพนักงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ แข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อําเภอป่าโมกและการแข่งขัน กีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในเขต
อําเภอป่าโมก 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา บุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร ทุกระดับเป็นต้นแบบและ
แสดงแบบอย่างที่ดีในด้าน จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  
                1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
                  ๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
                  ๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา แน่ใจว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
                  ๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ ดีและส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการปฏิบัติงานสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น  
 
                  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตามกรอบของแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดทําขึ้น โดยให้กําหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตําบลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบล 


