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1.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตราก าลัง ๓ ป ี ๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา ในการ

วิเคราะห์ อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลใน
แต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และระดับ
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุบคา พิจารณา 
 ๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปีอย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จ านวน
ต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ เช่น การ
ปรับปรุง ต าแหน่งส าหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นการขอเพ่ิม อัตราก าลัง ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้าง ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

 

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ    
ต าแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี 
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น 
เงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้  
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ  ในแต่ละ   
ต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานส่วนต าบล ให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 
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3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน 
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ
ต าแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี 
ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็น 
เงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 ๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผล
การ ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้  
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ  ในแต่ละ            
ต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 
 

 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล  
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร  
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่าง สม่ าเสมอ  
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลได้  เช่น  –โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR – โปรแกรมระบบ 
 E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
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๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๘ 
๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙  
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
๔.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙  
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับ เงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการก าหนด 
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล              
ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้ างความสัมพันธ์และ 
ผูกพันภายในองค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น 
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
๒.จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานส่วนต าบลที่
สะท้อนภาพ การท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม๕ ส. กิจกรรม                    
Big Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสาเพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
กันจัดท ากิจกรรม,และเพ่ือ สร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาท
ภาระหน้าที่ ,สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ
และเข้าใจ  
๓.ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
บุคลากร ในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะน าความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุป
สรรค์ในการ ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอัน
เป็นการสร้างความ ผูกพันที่ดีในองค์กร  
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รายการ ตัวช้ีวัด 
 ๔.พนักงานส่วนต าบลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม

และการ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบคาจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ใน การปฏิบัติราชการ  
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ 
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง 
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร 
 

 
ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า  
    ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้อง  
    ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงาน 
    สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
    จัดท าแผนการ พัฒนาบุคคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ 
    ท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
    ต้องก าหนดตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา ได้จัดท าขึ้น โดยให้ 
    ก าหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบลนั้น 
 


