
 
 
 
 
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 – พ.ศ.๒๕๖6)  

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 อ าเภอดอกค าใต้ จังหวดัพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา  

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุม
และก ากับการด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเอง
เลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทางทัศนคติใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของ
ความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบคุลากรและองคก์ร  

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงานสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีคา่ใช้จา่ยด้านบุคคลไมเ่กินรอ้ยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจที่ไดรับการถ่ายโอนจากราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ 
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ   

เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. นโยบายการวางแผนก าลังคน  

เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ดงสุวรรณ พนักงานครู อบต.ดงสุวรรณ 
และพนักงานจ้าง ในองค์กรมีประสิทธิภาพ ไดมีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผน
อัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งมีโครงสร้างองคก์รและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดน าไปสู่การบรรลุพันธกิจ ขององค์กรตอ่ไป  

เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
กับผลตอบแทนมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

 
 

/กลยุทธ์ 
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กลยุทธ์  

1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  

2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้ง ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ

สมรรถนะหลัก  
5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่ง

ขององค์กร  
6.บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ  
7.พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
8.พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  
9.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน โดยให้มีอัตราก าลัง

ในแผน อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)  

2.นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
เพ่ือให้การบริหารงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ดงสุวรรณ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  

เป้าประสงค์ การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่งใด ให้
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งให้พิจารณาถึงคุณลักษณะความจ าเป็นอ่ืนที่
ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นและการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งให้บรรจุและแต่งตั้งจาก 

1.ผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ขึ้นบัญชี  
2.ผู้ได้รับคัดเลือก  
3.กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือตามมาตรฐานทั่ วไปที่คณะกรรมการกลาง

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  
การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล  

1.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้  
2.เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบคัดเลือกได้  
3.เลื่อนและแต่งตั้งจากจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  

3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติงานใน
ระดับองค์กร หน่วยงานและบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

/1.1เพื่อ... 
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1.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาในการ

ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในสังกัดสามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
ราชการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใช้
ประกอบการ พิจารณา  

(1) การเลื่อนต าแหน่ง  
(2) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
(3) การให้รางวัลประจ าปี (โบนัส) แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักการของ

ระบบ คุณธรรม  
(4) การพัฒนาข้าราชการ  
(5) เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด  
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานงานส่วนต าบล/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละต าแหนง แต่ละกอง / 

ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพและเปน็เงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  

3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน อบต.ดงสุวรรณ ให้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถและแข็งขันกันดว้ยผลงาน 

4.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและรักษาวินัยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถาน ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤต ิ  

5.นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ  
ในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานนั้น องค์การบริหารส่วน

ต าบลดงสุวรรณ ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน่วยงานให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก โดยด าเนินการในรูปคณะกรรมการและค านึงถึง
ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลที่มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความ
เหมาะสมกับต าแหน่งตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
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6.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร  

เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน 
ความรู้ความสามารถศักยภาพและทักษะการท างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ 

อบต.ดงสุวรรณ  
2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ 

แผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ อบต.

ดงสุวรรณ 
 5.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้องค์ความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้การ

ถ่ายทอดความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

7.นโยบายการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
หลักการในการวางแผนทางเดินสายอาชีพต้องเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กรโดยการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมนั้นต้องก่อให้เกิดองค์ประกอบ 3 ประการ 
ดังนี้ 

ประการที่ 1 ต้องก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านประสบการณ์และการสั่งสม
ความรู้ ทักษะและสมรรถนะดังนั้นการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจึงต้องเน้น  

•การพัฒนาการสั่งสมของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้มีความช านาญมากขึ้น  
• การพัฒนาความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
• การสร้างสรรค์ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  
ประการที่ 2 การวางแผนทางเดินสายอาชีพที่ดีต้องสร้างความชัดเจนในเกณฑ์และ

กระบวนการในการเลื่อน โอน ย้ายเพ่ือให้สามารถคัดสรรบุคลากรที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ต้องการในงานโดย
เกณฑ์และกระบวนการทีด่ีควรจะต้องสามารถสนับสนุนให้  

• สามารถเลือกสรรบุคลากรที่ต้องการในงานและสอดคล้องกับพันธกิจและคุณค่า
ขององค์กร  

• สามารถคัดสรรให้คนดีคนเก่งมีโอกาสเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ  
ประการที่ 3 ผลของการวางแผนทางเดินสายอาชีพที่เหมาะสมจะต้องเพ่ิมความสามารถของ

องค์กร ในการเก็บรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กรเนื่องจากเป็นระบบที่ท าให้เกิด  
• การสร้างขวัญก าลังใจและตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร  
• องค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดึงดูดและเก็บรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพและผลงานโดดเด่นไว้ในองค์กร ในขณะเดียวกันองค์กรก็ได้ประโยชน์จากศักยภาพของ
บุคลากรเหล่านั้นด้วย  
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8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีการก าหนดให้บุคลากรได้รับผลตอบแทนสิทธิ

ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าชื้อบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ตาม
สิทธิที่จะพึงมีพึงได้รับสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  

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


