
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
องคการบริหารสวนตําบลบานขาม  อําเภอเมืองหนองบัวลําภู  จงัหวัดหนองบัวลําภู 

 

๑. การบรหิาร 
รายการ ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการที่ดีในองคกร 
 

๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล พนักงานคร ูและเลื่อนคาตอบแทนพนักงานจาง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละ
ตําแหนง แตละกอง/สวน/งาน เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือก
บุคคลท่ีมีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อความกาวหนาในอาชีพ และเปน
เงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น 
๓. นําผลการประเมินที่ไดมาจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ไดอยางชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใชสําหรับประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของพนักงานสวนตําบลในแตละตําแหนงและเปนการสงเสริมหรือเปน
แรงจูงใจพนักงานสวนตําบลใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและ
แขงขันกันดวยผลการปฏิบัติงาน 

 
๒. การจัดการ 

รายการ ตัวชี้วัด 
ดานการพัฒนา 
      - แผนอัตรากําลัง ๓ ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - การสรรหาและคัดเลือก 

๑. พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. การใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป ในการวิเคราะหอัตรากําลัง เพ่ือจัดทํา
กรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในแตละสวนราชการและนําไปสู
การกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลบานขาม
พิจารณา 
๓. มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตรากําลัง ๓ ป อยาง
ตอเนื่องและนําไปสูการกําหนดจํานวน ตําแหนง เพิ่ม หรือลด จํานวน 
ตําแหนง เสนอคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เชน การปรับปรุงตําแหนง  สําหรับพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้น การขอเพิ่มอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง การ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ 
๑ . แนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิ ธีและหลั กเกณฑของ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภูกําหนด 
๒. การสรรหาพนักงานสวนตําบลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา 
บรรจุ และแตงตั้งตามระเบียบ ประกาศ มติ ก.อบต. อยางชัดเจน 
๓. กําหนดแผนการสรรหา ระยะเวลาท่ีชัดเจน ในการบรรจุ แตงตั้ง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 
๔. กําหนดแผนการสรรหาพนักงานจางไดตามกรอบอัตรากําลังกําหนด 
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๒. การจัดการ 

รายการ ตัวชี้วัด 
ดานการพัฒนา(ตอ) 
      - ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

๑. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการใหบริการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับบุคคลของ
องคกร การปรับปรุงฐานขอมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ การพัฒนาระบบงานหรือระบบการใหบริการ 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานขอมูล เก่ียวกับบุคคลได เชน โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง 
ระบบ HR / E-laas / E-office / E-plan / E-gp / ccis /nhso.go.th 

 
๓. ดานการเก็บรักษา 

รายการ ตัวช้ีวัด 
ดานการเก็บรักษา 
     - เสนทางความกาวหนาในสาย-
งาน 
     - การประเมินผลการปฏิบัติราช- 
การของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู อบต. และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนกังานจาง 
     - กิ จ ก ร รม / โ คร ง ก า รพั ฒน า
ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของ 
อบต.บานขาม 

๑. พระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงนิเดอืนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน 
๔. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับวินยัและการรักษาวินยัและ    
การดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการและระดับ
ตําแหนงขององคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการสอบคัดเลือกและการคดัเลอืกพนักงานสวนตําบลใหดํารง
ตําแหนงสายงานผูบริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดหนองบัวลําภู 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๔. ดานการใชผลประโยชน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน ๑. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕. ระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับ
เงินคาทําขวัญของพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๖. ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗. ประกาศ ก.อบต.จ.หนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับเงินเพ่ิมสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. ประกาศ ก.อบต.จ.หนองบัวลําภู เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับบุคลากรสาธารณสุขผูปฏิบัติงานใน
สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 
๑๙  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 


