ประกาศเทศบาลตำบลนาอาน
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
..................................................................................
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเข้าใจในกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกำกับ
การดำเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมใน
การดำเนินการประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจาก
กรอบความคิดเดิม ไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ และความ
เจริญ ที่มั่นคงยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร จึง กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วน
ร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที ่ ม ี ค วามเป็ น อิ ส ระ ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี
๒. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น มี ร ะบบการบริ ห ารงานบุ ค คลที ่ ม ี ค วามทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริ หารและจัดการให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลังโดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติง าน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป
/2. นโยบาย...

-22. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ในระบบเปิดและการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลนาอาน
ให้ ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ควบคู ่ ก ั บ ความเป็ น คนดี การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรจะดำเนิ น การผ่ า นการพิ จ ารณาร่ ว มกั นของ
คณะกรรมการแผนอัตรากําลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
งานรวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จ
ในสายวิชาชีพและจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรมรวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กร
ลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถต่างๆ
เทศบาล นําระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสน
เทศเทศบาลนำเทคโนโลยี มาประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ ค คลเพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหา
และเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลการรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)
ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ระบบบันทึกบัญชี (E-lAAS) ระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตำบลนาอาน ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจ และการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้องค์กร ประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืน
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตำบลนาอาน มีการกําหนดผลตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ตามความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์
ค่างานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ ง ให้สอดคล้องกับการดำเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนสิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเป็นธรรม
6.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตำบลนาอาน ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง
(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน และกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม
/และวัฒนธรรม...

-3และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลนาอาน
จึง จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ ส.) จัด
โครงการอบรมเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เป็นต้น
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง
รายการ
ตัวชี้วัด
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี
๑. ใช้แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลนาอาน ในการวิเคราะห์
อัตรากำลัง เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ในแต่ละส่วน
ราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวนประเภทและระดับตำแหน่ง
เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พิจารณา
๒. มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี อย่าง
ต่อเนื่องและนําไปสู่การกำหนดจำนวน/ตำแหน่งเพิ่มหรือลดจำนวน/
ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เช่น การ
ปรับปรุงตำแหน่ง สำหรับพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น,
การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
ตัวชี้วัด
การสรรหาและคัดเลือก
1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหาบรรจุและ
แต่งตั้งตามระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ.เลย อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหาบรรจุและแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากําลัง
3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของแต่ละ
ตำแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพื่อกําหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพและเป็น
เงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ ใน
แต่ละตำแหน่งและเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาล
ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน
/4. นโยบาย...

-44. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
รายการ
ตัวชี้วัด
การบริหารและพัฒนา
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทรัพยากรบุคคลด้วย
2. จัดโครงการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าในวันประชุมประจำเดือน
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
ตัวชี้วัด
สวัสดิการและผลตอบแทน
๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๑ แก้ไขถึง ๒๕4๙
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕4๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙
๕. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วัด
การสร้างความสัมพันธ์และ
๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
ผูกพันภายในองค์กร
พื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อน
ภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม
Big Cleaning Day, จิตอาสาเพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำ
กิจกรรมและเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
สำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
๓. จัดประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการ
ยอมรับทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม และ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลนาอาน จัด
ขึ้นและที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่นและสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
๕. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ และ
แสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์กร
/ขั้นตอนการ...

-5ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทำดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรกและค่ อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ ใต้ บั งคั บ
บัญชาแน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง ผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญ ชาปฏิบ ัติไ ด้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนและจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
นั ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยในการจั ด ทำแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลต้ อ งกำหนดตามกรอบ
ของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเทศบาลได้จัดทำขึ้นโดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล นั้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

(นายวิเวทย์ วิไชโย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน

