นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และขใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิต่างๆ ที่
ควบคุมและกากับการดาเนินการ เพือ่ ให้ได้บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสูอ่ งค์กร โดย
ยึดหลักของคุณธรรมในการดาเนินการ ประกอบกับเป็ นการผลักดันให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องมอง
บทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ทีจ่ ะต้องเสริมสร้าง
คุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล
์ และความเจริญทีม่ นคง
ั ่ ยังยื
่ นให้กบั บุคลากรและองค์กร

เป้ าหมายการพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ เป็ นไปตามเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงกาหนดเป้ าหมายของการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีระบบการบริหารงานบุคคล ทีม่ คี วามเป็ นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็ นระบบทีย่ ดึ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและสังคมทีด่ ี
๒.องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สุงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติ
หน้าทีร่ องรับภารกิจ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริห ารส่วนภูมภิ าค
ตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพือ่ ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุง้ เน้นทีก่ ระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.นโยบายวิ เคราะห์อตั รากาลัง
เพือ่ สนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มี
การใช้

เครื่องมือทางสถิตแิ ละตัวชีว้ ดั ต่างๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทัง้ มีโครงสร้างองค์กรและตาแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด นาไปสูก่ ารบรรลุพนั ธกิจของ
องค์กรต่อไป

-๒๒.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุ ค ลากรเชิง รุ ก เป็ น สิ่ง ที่อ งค์ก รให้ค วามส าคัญ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ไ ด้
บุค ลากรที่มีคุ ณ ภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัค รพนักวานจ้างในระบบเปิ ด และการรับโอนย้า ย
พนักงานส่วนท้องถิน่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สาหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กบั ความเป็ นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการ
ผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพือ่ ให้การคัดเลือ กเป็ นไปอย่างโปร่งใส
และมีค วามเหมาะสมกับต าแหน่ งว่าง รวมทัง้ ใช้เ ทคโนโลยีทีทนั สมัยมาสนับสนุ น ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้
บุคลากรนัน้ ๆ ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ
๓.นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้
เป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุก สายงาน โดยนาระบบตัว ชี้ว ดั ผลการปฏิบัติงาน ( KPI) จาก
เป้ าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีส่ อดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ตลอดจนประเมินผล
ขีดความสามารถต่าง Corporate Competency เทศบาลนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผูบ้ ริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ่
ไป
๔.นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใ นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค คล เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดดประสิทธิภาพสุงสุด เช่น การ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงาน
จ้า ง) ระบบกระบวนการเอกสารอิเ ลคทรอนิ กส์ ระบบการจัด การข้อ มูล ความรู้และการประเมินขีด
ความสามารถ และการจัดทาแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม
(เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ผู้พ ิก าร และผู้ติด เชื้อ HIV) ระบบประกาศการจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ผ่ า นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-Lass) ระบบศูนย์ขอ้ มูลบุคลากรท้องถิน่ แห่งชาติ (LHR)
นอกจากนัน้ เทศบาลบตาบลเมืองรามันห์ ได้ใช้ขอ้ มูลต่างๆ นี้ไปสนับสนุ นการตัดสินใจและการกาหนด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น และเป็ นการ
รองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป
๕.นโยบายสวัสดิ การและผลตอบแทน
เทสบาลตาบลเมืองรามันห์ มีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถขอวงพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมี
การประเมินและวิเคราะห์ค่ างานตามาตรฐานกาหนดต าแหน่ งให้มีความเป็ นปั จจุบันตลอดเวลาและ
เหมาะสมกับระดับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร
เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเ่ ป็ นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย อย่าง
เป็ นธรรม

-๓๖.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทัง้ การสื่อสารภายใน
องค์ก รแบบ ๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อ รับฟั งความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิด
มุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนาผลทีไ่ ด้ไปปรับปรุงแนวทางการดาเนิน
งายและการะบวนการต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และสิง่ เสริมการทางานเป็ นทีม (Team of
Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี ท่ผี ่านมาเทศบาลตาบลเมืองรามันห์จงึ จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย
เช่น การจัดกิจกรรมทาความสะอาดในสานักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ส.) การแข่งขันกีฬ าท้อ งถิ่น
สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในเขตจัง หวัด ยะลา การจัด กิจ กรรมจิต อาสาร่ ว มกับ
ประชาชนทัวไป
่
การดาเนิ นการตามนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
๑.นโยบายด้านวิ เคราะห์อตั รากาลัง
รายการ
ตัวชี้วดั
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๑.ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทสบาลตาบลเมืองรามันห์
ใน

การวิเคราะห์อตั รากาลัง เพือ่ จัดทากรอบอัตรากาลัง
พนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการและนาไปสูก่ าร
กาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาล
ตาบลเมืองรามันห์
๒.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง
๓ ปี อย่างต่อเนื่อง และนาไปสูก่ ารกาหนดจานวน/
ตาแหน่ง เพิม่ หรือ ลด จานวนตาแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เช่น การ
ปรับปรุงตาแหน่ง สาหรับพนักงานเทศบาลให้ดารง
ตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ การขอเพิม่ อัตรากาลังข้าราชการ
พนักงานจ้าง การปรับเปลีย่ นตาแหน่งพนักงานจ้างทัวไป
่
เป็ นพนักงานจ้างตามภารกิจ

-๔๒.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
ตัวชี้วดั
การสรรหาและคัดเลือก
๑.มีแนวทางการปฏิบตั กิ ารสรรหาตามวิธแี ละหลักเกณฑ์เข
องคณะกรรมการพนักงานเทสบาลบจังหวัดกาหนด
๒.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรร
หา บรรจุ และแต่งตัง้ ตามระเบียบ ประกาศ มติ ก.ท.จ.
อย่างชัดเจน

๓.มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตัง้ ได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง
๔.มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง

๓.นโยบายด้านการบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน
รายการ
ตัวชี้วดั
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
๑.ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านสาหรับการเลื่อนขัน้
เงินเดือนของข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง
๒.KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของแต่ละตาแหน่งแต่ละกอง/ส่วนเพือ่ กาหนดเป็ นเงือ่ นไข
ในการคัดเลือกบุคคลทีม่ ที กั ษะ หรือสมรรถนะสูง เพือ่
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็ นเงือ่ นไขในการ
กาหนดระดับตาแหน่งให้สงู ขึน้
๓.ผลการประเมินทีไ่ ด้สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานได้อย่างชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละตาแหน่ง และเป็ นการ
ส่งเสริมหรือเป็ นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน

-๕๔.นโยบายด้านการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
ตัวชี้วดั

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับบุคคลขององค์กร
๓.มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔.มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้าน
ทรัพยากรบุคคลทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลได้ เช่น
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครูเทศบาล ระบบ LHR
- โปรแกรมระบบ E-lass ,E-office , E-plan, E-gp , ccis

-๖๕.นโยบายด้านสวัสดิ การและผลตอบแทน
รายการ
ตัวชี้วดั
สวัสดิการและผลตอบแทน
๑.พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
๒.ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกีย่ วกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๓.ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔.ปฏิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านขอวงข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึง
๒๕๕๙
๕.ปฏิบตั ติ ามระเบียบระเบียบคณะกรรมการกลาง เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงาน
ส่วนท้องถิน่ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๘
๖.ปฏิบตั ติ ามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงือ่ นไขและ
วิธกี ารกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพเิ ศษอันมี
ลักษณะเป็ นเงินรางวัลประจาปี สาหรับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘
๗.ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รบั เงินเพิม่ การ
ครองชีพชัวคราว
่
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

-๗๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
ตัวชี้วดั
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
๑.มีการจัดหาอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการ
ภายในองค์กร
เจ้าหน้าทีส่ มั พันธ์ขนั ้ พืน้ ฐานเพือ่ อานวยความสะดวกใน
การปฏิบตั งิ านกับบุคลากร
๒.จัดให้มกี จิ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ขอวงพนักงาน
เทศบาลทีส่ ะท้อนภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม
๕ส. , กิจกรรม Big Cleanning Day, Sport Day ,จิตอาสา
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดกิจกรรม และเพือ่ สร้าง
บรรยากาศในการทางาน บทบาทภารหน้าที่ สร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องสานักงานให้บุคคลทัวไปได้
่
ทราบและ
เข้าใจ
๓.ผูบ้ ริหารได้จดั ประชุมพนักงานเทศบาลเป็ นประจาทุก
เดือน เพือ่ ให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
แนวความคิดเห็นตลอดจนปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ สร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปั ญหาอันเป็ นการ
สร้างความผูกพันทีด่ ใี นองค์กร
๔.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการที่
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์จดั ขึน้ และทีจดั ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้
ในการปฏิบตั ริ าชการ
๕.ผูบ้ ริหารทุกระดับ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิน่ สัมพันธ์
๖.ผูบ้ ริหารทุกระดับ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามผูกพันและอยู่กบั องค์กรตลอดจน

ผูบ้ ริหารทุกระดับเป็ นต้นแบบและแสดงแบบอย่างทีด่ ใี น
ด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์กร

-๘ขัน้ ตอนการติ ดตามผลตามตัวชี้วดั
๑. มอบหมายให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
๒. เปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยได้ ในกรณีทม่ี ปี ั ญหา
๓.ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านในระยะเริม่ แรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแน่ใจว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั การสอนได้ถูกต้อง
๔.แจ้งให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ในส่วนทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ไิ ด้ดี
และส่วนทีย่ งั ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ เสริมสร้างความเชื่อ มันในตั
่ วเอง และแก้ไขจ้อบกพร่องเพือ่
ปฏิบตั งิ านสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทสบสาล
จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพือ่ เพิม่ ความรู้ ทัศนคติทด่ี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในตาแหน่งนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต้องกาหนดตามกรอบจองแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลทีเ่ ทศบาลได้จดั ทาขึน้ โดยกาหนด
เป็ นแผนพัฒนาเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาลนัน้
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