นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2561 – 2563)

เทศบาลตําบลกะทูน
อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการบริ หารทรั พยากรบุ คคล จะตองมี ความรู ความเขาใจในกระบวนการ และ
กิจกรรมตางๆ ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ ที่ควบคุม
และกํากับการ ดําเนินการ เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาสูองค+กร โดยยึดหลักของ
คุณธรรมในการดําเนินการ ประกอบกับเป/นการผลักดันใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ตองมองบทบาทตนเอง
ออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสูบทบาท และกระบวนทัศน+ใหม ที่จะตองเสริมสรางคุณคาของความสามารถ
ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ใหกับบุคลากรและองค+กร
เป+าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเป/นไปตามเจตนารมณ+ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอํานาจใหแกองค+กรปกครองสวนทองถิ่น จึงกําหนดเป6าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ดังนี้
1. องค+ ก รปกครองสวนทองถิ่ น มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ คคล ที่ มี ความเป/ นอิ ส ระตาม
เจตนารมณ+ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเป/นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี
2. องค+ ก รปกครองสวนทองถิ่ น มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที่ มี ความทั นสมั ย และมี
ประสิท ธิภาพ ประสิ ทธิผล ในการบริห ารงาน สามารถใชทรัพ ยากรบุคคลในการบริหารและจั ดการใหเกิ ด
ประโยชน+สูงสุด โดยมีคาใชจายดานบุคคลไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป?
3. องค+กรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่
รองรับภารกิจ ที่ไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองค+กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝCกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายดั ง กลาวในการบริห ารทรั พยากรบุ คคล จึง มุ งเนนที่ ก ระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะห-อัตรากําลัง
เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค+กรมีประสิทธิภาพ ไดมีการใช
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดตางๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโรงสรางองค+กรและตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชน+สูงสุด นําไปสูการบรรลุพันธกิจขององค+กรตอไป
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป/นสิ่งที่องค+กรใหความสําคัญอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจางในระบบเปDด และการรับโอนยายพนักงานสวนทองถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลกะทูนให
ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู
กับความเป/นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ

แผนอัตรากําลัง 3 ป? เพื่อใหการคัดเลือกเป/นไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งใช
เทคโนโลยี และเครื่อ งมือ ที่ทั นสมัยมาสนับสนุน ซึ่ง มุงสงเสริ มใหบุคลากรนั้ นๆ ประสบความสําเร็จ ในสาย
วิชาชีพ และจะนําไปสูความสําเร็จอยางยั่งยืนขององค+กรตอไป
3. นโยบายด1านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอยางเป/นธรรม รวมทั้งเป/นตาม
นโยบายและกลยุทธ+ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป6าหมายขององค+กรลงสู
ระดั บ หนวยงานและบุ ค คลที่ ส อดคลองกั บ แผนอั ตรากํ าลั ง ตลอดจนประเมิ นผลขี ดความสามารถตางๆ
Corporate Competency เทศบาลนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผูบริหารเพื่อนําไปสู
การบรรลุเป6าหมายขององค+กรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด1วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนําเทคโนโลยีมาประยุกต+ใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การบริ หารทรั พยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ ว ถูกตอง และเกิดประสิท ธิภาพสู งสุด เชน การสรรหาและ
เลือ กสรรพนั กงานเทศบาล (การประกาศรั บโอนยายพนักงานเทศบาล การรั บสมั ครพนักงานจาง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส+ ระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ HIV)
ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส+ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย+
ขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตําบลกะทูน ไดใชขอมูลตางๆ ไปใชสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหองค+กรประสบความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน และเป/นการรองรับ Thailand 4.0 ตอไป
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตํ าบลกะทู น มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิป ระโยชน+ และสวั สดิการตางๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค+กร โดยมีการประเมินและ
วิเคราะห+คางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมีความเป/นปeจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละตําแหนงใหสอดคลองกับการดําเนินขององค+กร เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน
สิทธิประโยชน+และสวัสดิการที่เป/นไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางเป/นธรรม
6. นโยบายสร1างความสัมพันธ-และผูกพันภายในองค-กร
เทศบาลตําบลกะทูน ใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธ+ระหวางผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค+กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค+กรแบบ 2
ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟeงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิด
ใหมๆ เชิงสรางสรรค+ของพนักงาน และนําผลที่ไดไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการตางๆ ให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสงเสริมการทํางานเป/นทีม (Team of Profesionals) โดยมุงเนนการสราง
คานิยมและวัฒนธรรมองค+กรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในป?ที่ผาน
มาเทศบาลตําบลกะทูนจึงจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย เชน การจัดกิจกรรมทําความสะอาดในสํานักงานเทศบาล
(กิจกรรม 5 ส.) การจัดกิจกรรมจิตอาสารวมกับประชาชนทั่วไป

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด1านการวิเคราะห-อัตรากําลัง
รายการ
แผนอัตรากําลัง 3 ป?

2. นโยบายด1านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
1. ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป? ของเทศบาลตําบลกะทูน
ในการวิ เ คราะห+ อั ต รากํ า ลั ง เพื่ อ จั ด ทํ า กรอบ
อั ตรากํ า ลั ง พนั ก งานเทศบาลในแตละสวนราชการ
และนํ าไปสู การกํ าหนดจํ านวนประเภท และระดั บ
ตําแหนง เสนอคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
ป? ของเทศบาลตําบลกะทูนพิจารณา
2. มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง แผน
อั ต รากํ า ลั ง 3 ป? อยางตอเนื่ อ ง และนํ า ไปสู การ
กํ า หนดจํ า นวน/ตํ า แหนง เพิ่ ม หรื อ ลด จํ า นวน
ตําแหนงเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เชน การปรับปรุงตําแหนงสําหรั บ
พนั ก งานเทศบาลใหดํ ารงตํ าแหนงที่ สู ง ขึ้ น, การขอ
เพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง ขาราชการ/พนั ก งานจาง, การ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเป/นพนักงาน
จางตามภารกิจ
ตัวชี้วัด
1. มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ก ารสรรหาตามวิ ธี แ ละ
หลั ก เกณฑ+ ข องคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จังหวัดกําหนด
2. สรรหาพนัก งานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อยางชัดเจน
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแตงตั้ง ได
ตามกรอบอัตรากําลัง
4. มี แผนและสามารถสรรหาพนั ก งานจางไดตาม
กรอบอัตรากําลัง

3. นโยบายด1านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ+และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับ
เลื่อนขั้นเงินเดือ นของขาราชการ/เลื่อนคาตอบแทน
ของพนักงานจาง
2. KPI ระดั บบุคคลสอดคลองกั บมาตรฐานกําหนด
ตํ าแหนงของแตละตํ าแหนง แตละกอง/สวน เพื่ อ
กําหนดเป/ นเงื่ อ นไขในการคั ดเลื อ กบุคคลที่มี ทั ก ษะ
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
และเป/นเงื่อนไขในการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น
3. ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตาง
และจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดอยาง
ชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ใชประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการในแต
ละตําแหนง และเป/ นการสงเสริม หรื อเป/นแรงจู งใจ
พนักงานเทศบาลใหปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
และแขงขันกันดวยผลงาน

4. นโยบายด1านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด1วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยี 1. มีก ารใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศในระบบงานหรื อ
สารสนเทศ
ระบบการใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจั ด เก็ บ ขอมู ล
เกี่ยวกับบุคคลขององค+กร
3. มีก ารปรั บปรุงฐานขอมูลเกี่ ยวกับบุ คคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
4. มี การพั ฒนาระบบงานหรื อระบบการใหบริ การ
ดานการบริหารทรัพ ยากรบุคคลที่สามารถเชื่อ มโยง
กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศฐานขอมู ล เกี่ ยวกั บ
บุคคลได เชน
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการ พนักงานจาง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan, Egp, ccis

5. นโยบายด1านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
1. พระราชบัญญั ติ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
2. ปฏิ บั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวั ส ดิก ารเกี่ ยวกับ การรั ก ษาพยาบาลพนั ก งานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึงปeจจุบัน
3. ปฏิ บั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
สวั ส ดิก ารเกี่ ยวกับ การศึ ก ษาของบุ ตรพนั ก งานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึงปeจจุบัน
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข
ถึงปeจจุบัน
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อ ง
หลั ก เกณฑ+ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ เงิ น คาทํ า ขวั ญ ของ
พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางขององค+กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไข
และวิ ธีก ารกํ าหนดประโยชน+ ตอบแทนอื่ นเป/ นกรณี
พิ เ ศษอั นมี ลั ก ษณะเป/ นเงิ นรางวั ล ประจํ าป? สํ าหรั บ
พนั ก งานเทศบาล ลู ก จาง และพนั ก งานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานทั่ ว ไป
เกี่ยวกับหลั กเกณฑ+การใหพนั กงานเทศบาล ลู กจาง
และพนักงานจางของเทศบาลไดรับเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

6. นโยบายด1านการสร1างความสัมพันธ-และผูกพันภายในองค-กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสรางความสัมพันธ+และผูกพันภายในองค+กร
1. มี ก ารจั ดอุ ป กรณ+ในการทํ างานและกระวนการ
เจาหนาที่สัมพันธ+ขั้นพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
2. จั ดใหมี กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาชี วิตของพนั ก งาน
เทศบาลที่ ส ะทอนภาพการทํ างานขององค+ ก ร เชน
กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport
Day, จิตอาสา เพื่อใหพนักงานทุกคนรวมมือกันจัดทํา
กิ จ กรรม, และเพื่ อ สรางบรรยากาศในการทํ า งาน
บทบาทภาระหนาที่ , สรางภาพลั ก ษณ+ ที่ ดี ข อง
สํานักงานใหบุคคลทั่วไปไดทราบและเขาใจ
3. ผูบริหารไดจัดประชุมพนักงานเทศบาลเป/นประจํา
ทุกเดือน เพื่อใหบุคลากรในสังกัดไดใหขอเสนอแนะ
ความคิ ด เห็ น ตลอดจนปe ญ หา อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสรางการยอมรับทบทวนและแกปeญหา
อันเป/นการสรางความผูกพันที่ดีในองค+กร
4. พนักงานเทศบาลทุก ระดั บเขารวมกิจกรรม การ
สงเสริมจริ ยธรรมและการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลตําบลกะทูนจัดขึ้น และที่จัด
รวมกับหนวยงานอื่น และสามารถประยุกต+หลักธรรม
ตางๆ มาใชในการปฏิบัติราชการ
5. ผู บริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส วนรวมในกิ จ กรรมการ
แขงขั น กี ฬ าทองถิ่ น สั ม พั น ธ+ อํ า เภอพิ ปู น และการ
แขงขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ+ระหวางหนวยงาน
ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองค+กรเอกชนใน
เขตอําเภอเชียงของ
6. ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรใหมีความผูกพันและอยูกับองค+กรตลอดจน
ผูบริหารทุกระดับเป/นตนแบบและแสดงแบบอยางที่ดี
ในดานจริ ยธรรม คุ ณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานขององค+กร

ขั้นตอนการติดตามผลให1กระทําดังนี้
1. มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง
2. เปDดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปeญหา
3. ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติง านในระยะเริ่ ม แรก และคอยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่ อ
ผูใตบังคับบัญชาแนใจวา ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
4. แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดดี
และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเอง และแกไขขอบกพรองเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ+ยิ่งขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานเป/นไปอยางมีระบบชัดเจน ควรใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่ มพูนความรู ทัก ษะ ทัศนคติที่ดี คุ ณธรรมและจริยธรรม อั นจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของ
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลไดจัดทําขึ้น โดยกําหนดเป/นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา
3 ป? ตามกรอบแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น

