นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย อําเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ.
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุค คล จะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และ กิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ ที ควบคุมและ
กํากับการ ดําเนินการ เพือให้ได้บุคคลทีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด หลักของ
คุณธรรมในการดําเนินการ ประกอบกับเป็ นการผลักดันให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน ต้องมองบทบาท ตนเอง
เลยออกไปจากกรอบความคิด เดิม ไปสู่บ ทบาท และกระบวนทัศ น์ ใหม่ ทีจะต้ อ งเสริมสร้า งคุ ณ ค่าของ
ความสามารถ ความสัมฤทธิผล และความเจริญทีมันคง ยังยืน ให้กบั บุคลากรและองค์กร
เป้ าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิด และทิศ ทางการพัฒ นาการบริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถินเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนู ญ และหลัก การกระจายอํา นาจให้แก่องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิน จึงกําหนดเป้ าหมายของการ
พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ดังนี
1. องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน มีร ะบบการบริห ารงานบุ ค คล ทีมีค วามเป็ น อิส ระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็ นระบบทียึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมทีดี
2. องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิน มีร ะบบการบริห ารงานบุค คลทีมีค วามทัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีระบบการบริหารงานบุคคลทีทําให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที
รองรับภารกิจ ทีได้ร ับการถ่ ายโอนจากราชการบริห ารส่ว นกลาง และราชการบริห ารส่ ว นภู มิภ าคตาม
แผนการ กระจายอํ า นาจให้แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ น พ.ศ.2543 ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การฝึกอบรมเพือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล
เพือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้ นทีกระบวนการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลในด้านต่างๆ ดังนี
1. นโยบายวิ เคราะห์อตั รากําลัง
เพือสนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มกี าร
ใช้ เครืองมือทางสถิตแิ ละตัวชีวัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากําลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบตั ิงาน
เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริห ารและพัฒนาบุค ลากร รวมทังมีโ ครงสร้างองค์ก รและตํา แหน่ งอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ เพือบริหารจัดการทรัพ ยากรบุค คลให้เ กิด ประโยชน์ สูงสุด นํ าไปสู่ก ารบรรลุ พันธกิจของ
องค์กร ต่อไป
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็ นสิงทีองค์กรให้ความสําคัญอย่างต่อเนือง เพือให้ได้บุคลากรที
มี คุณ ภาพ องค์ก ารการบริห ารส่ว นตํา บลจึง มีป ระกาศรับสมัค รพนั ก งานจ้างในระบบเปิ ด และการรับ

โอนย้ายพนัก งานส่วนท้องถินตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล สําหรับการคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย ให้ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึด
หลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะทีเหมาะสมกับงาน ควบคู่กบั ความเป็ นคนดี การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรจะดําเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพือให้การคัดเลือก
เป็ นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับ ตําแหน่งงาน รวมทังใช้เทคโนโลยีและเครืองมือทีทันสมัยมา
สนับสนุน ซึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนันๆ ประสบ ความสําเร็จในสายวิชาชีพ และจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่าง
ยังยืนขององค์กรต่อไป
3. นโยบายด้านบริ หารผลการปฏิ บตั ิ งาน
องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตําบลอย่างเป็ น
ธรรม รวมทังเป็ นไป ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนําระบบตัวชีวัดผลการปฏิบตั งิ าน (KPI)
จากเป้ าหมายของ องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลทีสอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง ตลอดจนประเมินผล
ขีดความสามารถ ต่างๆ Corporate Competency อบต. นําระบบการบริหารผลการปฏิบตั ขิ องพนักงานและ
ผูบ้ ริหารเพือ นําไปสู่การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
4. นโยบายบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบต. นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพือสนับสนุ น
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานส่วนตําบล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตําบล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรูแ้ ละการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบียยังชีพผู้สูงอายุ ผูพ้ กิ าร และผูต้ ดิ เชือ HIV)
ระบบประกาศการจัดซือจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP) ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบ
ศูนย์ขอ้ มูลบุคลากรท้องถินแห่งชาติ (LHR) นอกจากนัน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย ได้ใช้ขอ้ มูล
ต่างๆ นี ไปใช้ สนับสนุ นการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้
องค์กรประสบ ความสําเร็จอย่างยังยืน และเป็ นการรองรับ Thailand 4.0 ต่อไป
5. นโยบายสวัสดิ การและผลตอบแทน
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลโคกทราย มีก ารกํ า หนดผลตอบแทน สิท ธิป ระโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร
โดยมีการประเมิน และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้มคี วามเป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลาและ
เหมาะสมกับระดับ หน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งให้สอดคล้องกับการดําเนินขององค์กร เพือให้
พนักงานได้รบั ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็ นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็ นธรรม
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
องค์ก ารบริหารส่วนตําบลโคกทรายให้ความสํา คัญอย่ างมากกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตํ าบลทุกระดับภายในองค์กร รวมทังการสือสารภายใน
องค์กรแบบ 2 ทาง (Two way Communication) เพือรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลียนแนวคิดมุมมอง
นําเสนอ แนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนําผลทีได้ไปปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและ
กระบวนการ ต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน และส่งเสริมการทํางานเป็ นทีม (Team of Professionals)

โดยมุ่ งเน้ นการ สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทํางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงในปี ที ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกทราย จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การ
จัดกิจกรรมทําความสะอาดใน สํานัก งาน อบต. (กิจกรรม 5 ส.) การแข่งขันกีฬ าท้องถินสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถินในเขต อําเภอป่ าบอน การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทัวไป
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