นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ.2561 – 2563)

องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
****************************

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ และกิจกรรมตางๆ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิตางๆ ทีค่ วบคุมและกํากับการ ดําเนินการ
เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมเขามาสูองคกร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดําเนินการ ประกอบกับ
เปนการผลักดันใหผูบริหารและผูปฏิบัตงิ านตองมองบทบาท ตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสูบทบาท และ
กระบวนทัศนใหมที่จะตองเสริมสรางคุณคาของ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญที่มนั่ คง ยั่งยืนใหกับ
บุคลากรและองคกร
เปาหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และหลักการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงกําหนดเปาหมายของการพัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น ดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเปนอิสระตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเปนระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใชทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีคา ใชจาย
ดานบุคคลไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายประจําป
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาํ ใหสามารถปฏิบัตหิ นาทีร่ องรับภารกิจที่
ไดรับการถายโอนจากราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมภิ าคตามแผนการ กระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2543 ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. สงเสริมใหบคุ ลากรไดรับการฝกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกลาวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุงเนนที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะหอัตรากําลัง
เพื่อสนับสนุนใหการปฏิบัตงิ านของพนักงานสวนตําบลและองคกรมีประสิทธิภาพ ไดมีการใชเครื่องมือทางสถิติ
และตัวชี้วัดตางๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัตงิ านเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสรางองคกรและตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิด
ประโยชนสงู สุด นําไปสูการบรรลุพันธกิจขององคกร ตอไป
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเปนสิ่งที่องคกรใหความสําคัญอยางตอเนื่องเพื่อใหไดบุคลากรทีม่ ี คุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจางในระบบเปดและการรับโอนยายพนักงานสวนทองถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลสําหรับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลบาง
ตะไนย ใหความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู

กับความเปนคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผานการพิจารณารวมกันของ คณะกรรมการแผน
อัตรากําลัง 3 ป เพื่อใหการคัดเลือกเปนไปอยางโปรงใส และมีความเหมาะสมกับ ตําแหนงงานรวมทัง้ ใชเทคโนโลยีและ
เครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึง่ มุงสงเสริมใหบุคลากรนั้นๆ ประสบความสําเร็จในสายวิชาชีพ และจะนําไปสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืนขององคกรตอไป
3. นโยบายดานบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
องคการบริหารสวนตําบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลอยางเปนธรรมรวมทั้ง
เปนไป ตามนโยบายและกลยุทธของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI )จากเปาหมายของ องคกรลง
สูระดับหนวยงานและบุคคลที่สอดคลองกับแผนอัตรากําลังตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ ตางๆ Corporate
Competency องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ระบบการบริหารผลการปฏิบตั ิของพนักงานและผูบริหารเพื่อ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชนการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานสวนตําบล ( การประกาศรับโอนยายพนักงานสวนตําบลการรับสมัครพนักงานจาง ) ระบบ กระบวนการ
เอกสารอิเลคทรอนิกสระบบการจัดการขอมูลความรูและการประเมินขีดความสามารถ และการ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ ผูพ กิ าร และผูติดเชื้อ HIV)ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ผานระบบอิเล็กทรอนิคส (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ( LHR )
นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ไดใชขอมูลตางๆ นี้ ไปใชสนับสนุนการตัดสินใจและการกําหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหองคกรประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน และเปนการรองรับ Thailand 4.0 ตอไป
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย มีการกําหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคลองกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองคกร โดยมีการประเมินและวิเคราะหคา
งานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหมีความเปนปจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหนาที่ความรับผิดชอบของ
แตละตําแหนงใหสอดคลองกับการดําเนินขององคกร เพื่อใหพนักงานไดรับผลตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการที่
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อยางเปนธรรม
6. นโยบายสรางความสัมพันธและผูกพันภายในองคกร
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ใหความสําคัญอยางมากกับการสรางความสัมพันธระหวางผูบ ริหาร
สมาชิกสภา และพนักงาน ทุกระดับภายในองคกร รวมทั้งการสื่อสารภายในองคกรแบบ 2 ทาง (Two way
Communication ) เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นําเสนอแนวคิดใหมๆ เชิงสรางสรรคของ
พนักงานและนําผลที่ไดไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและกระบวนการ ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
และสงเสริมการทํางานเปนทีม (Team of Professionals) โดยมุง เนนการสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการ
ประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพซึ่งในปที่ ผานมาองคการบริหารสวนตําบลจึงจัดกิจกรรมตางๆ
มากมาย เชนการจัดกิจกรรมทําความสะอาดใน สํานักงาน (กิจกรรม 5 ส.)การจัดกิจกรรมจิตอาสารวมกับประชาชนทั่วไป

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.นโยบายดานการวิเคราะหอัตรากําลัง
รายการ
แผนอัตรากําลัง 3 ป

ตัวชี้วัด
1.ใชแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยในการ
วิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อทํากรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบลในแตละสวน
ราชการและนําไปสูการกําหนดจํานวน ประเภท และระดับตําแหนง เสนอ
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลบางตะ
ไนย พิจารณา
2.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปอยางตอเนื่อง และ
นําไปสูการกําหนดจํานวน / ตําแหนง เพิ่มหรือลดจํานวนตําแหนงเสนอ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี เชน การปรับปรุงตําแหนง
สําหรับพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น การขอเพิ่ม
อัตรากําลังขาราชการ / พนักงานจาง ,การปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไป
เปนพนักงานจางตามภารกิจ

2.นโยบายดานการสรรหาและการคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
1.มีแนวทางการปฏิบตั ิการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดนนทบุรีกําหนด
2.สรรหาพนักงานสวนตําบลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุและ
แตงตัง้ ตามระเบียบ / ประกาศ / มติ ก.อบต. อยางชัดเจน
3.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุและแตงตัง้ ไดตามกรอบอัตรากําลัง
4.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจางไดตามกรอบอัตรากําลัง

3. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัด
1.ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล การปฏิบตั ิราชการเพื่อ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานสําหรับเลื่อนขัน้ เงินเดือนของขาราชการ / เลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจาง
2.KPI ระดับบุคคลสอดคลองกับมาตราฐานกําหนด ตําแหนงของแตละตําแหนง
แตละกอง /สวน เพื่อกําหนดเปนเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะหรือ

3. นโยบายดานการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน ( ตอ)
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัด
สมรรถนะสูงเพื่อพัฒนา ความกาวหนาในอาชีพ และเปนเงื่อนไขในการกําหนด
ระดับตําแหนงใหสูงขึน้
3.ผลการประเมินที่ไดสามารถจําแนกความแตกตางและจัดลําดับผลการ
ปฏิบัตงิ านของพนักงานไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใชประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของขาราชการในแตละตําแหนง และเปนการ
สงเสริมหรือเปนแรงจูงใจพนักงานสวนตําบลใหปฏิบตั ิงานอยางเต็มความสามารถ
และแขงขันกัน ดวยผลงาน

4.นโยบายดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ

ตัวชี้วัด

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบหรือระบบการใหบริการดานการบริหาร
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
2.มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลเกีย่ วกับบุคคลขององคกร
3.มีการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ
4.มีการพัมนาระบบงานหรือระบบการใหบริการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานขอมูลเกี่ยวกับบุคคลไดเชน
โปรแกรมขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ พนักงานสวนตําบล ขาราชการครู
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ระบบ HR โปรแกรมระบบ E-Laas
E-Office , E – plan , E – GP , CCIs
5.นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ

ตัวชี้วัด
1.พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.
2548
2.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึง 2549
3.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขถึง 2549

5.นโยบายดานสวัสดิการและผลตอบแทน (ตอ)
รายการ

ตัวชี้วัด
4.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขถึง 2559
5.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอรับ
เงินคาทําขวัญของพนักงานสวนทองถิน่ และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548
6.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กําหนดเงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558

6.นโยบายดานการสรางความสัมพันธและผูกผันภายในองคกร
รายการ
การสรางความสัมพันธและผูกผัน
ภายในองคกร

ตัวชี้วัด
1.มีการจัดอุปกรณในการทํางานและกระบวนการเจาหนาที่สัมพันธขั้นพื้นฐาน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ านใหกับบุคลากร
2.จัดใหมีกิจกรรมการัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานสวนตําบลที่สะทอนการ
ทํางานขององคกร เชน กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day , จิตอาสา
เพื่อใหพนักงานทุกคนรวมมือกันกันจัดกิจกรรม และสรางบรรยากาศในการ
ทํางาน บทบาทภารกิจหนาที่ สรางภาพลักษณที่ดีของสํานักงานใหบุคคลทั่วไปได
ทราบและเขาใจได
3.ผูบริหารไดมีการกําหนดประชุมพนักงานเปนประจําเดือน เพื่อไดใหบุคลากรใน
สังกัดไดใหขอเสนอแนะ ความคิดเห็น ตลอดจน การติดตามงาน ปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อทบทวนและแกไขปญหาอันเปนการสรางความผูกผันที่ดีใน
องคกร
4.พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ทุกตําแหนง เขารวมกิจกรรม การสงเสริม
จริยธรรมและการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการที่องคการบริหารสวน
ตําบล จัดขึ้นและเขารวมกับหนวยงานอื่น และสามารถประยุกตหลักธรรมตางๆ
ใชในการปฏิบัตราชการ
5.ผูบริหารทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหมีความผูกผัน
และอยูกับองคกรตลอดจนผูบ ริหารทุกระดับเปนตนแบบและแสดงแบบอยางที่ดี
ในดานจริยธรรม คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร

ขั้นตอนการติดตามผลใหกระทําดังนี้
1. มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง
2. เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณีที่มีปญ
 หา
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัตงิ านในระยะเริ่มแรก และคอยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผูใตบงั คับบัญชาแนใจวา
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบตั ิงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง
4. แจงใหผูบงั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบงั คับบัญชาปฏิบัตไิ ดดแี ละสวนทีย่ ังตองปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตัวเองและแกไขขอบกพรองเพื่อการ ปฏิบตั ิงานสมบูรณยิ่งขึน้ เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบชัดเจนควรใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบตั ิหนาที่ราชการในตําแหนงนัน้ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลตองกําหนดตามกรอบ ของแผนพัฒนาบุคลากร ของ
องคการบริหารสวนตําบลที่องคการบริหารสวนตําบล ไดจดั ทําขึ้นโดยใหกําหนดเปนแผนพัฒนาพนักงานเสวนตําบลมี
ระยะเวลา 3 ปตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานสวนตําบลนั้น

