
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 
 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ  
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและการกับการ 
ด าเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ  
ด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาทตนเองเลยออกไปจาก
กรอบ  ความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ท่ีจะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถความ
สัมฤทธิผลและความ  เจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร  เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  รัฐธรรมนูญ
และหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต าบลส าโรงใหม่ จึงก าหนดเป้าหมาย  
ของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

1. เทศบาล ต าบลส าโรงใหม่ มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์        
ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  

๒. เทศบาล ต าบลส าโรงใหม่ มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้าน บุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๓. เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจ 
ที่ ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย       
อ านาจให้แก ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบริหารงานบุคคล               
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้าน ต่างๆ ดังนี้  

๑. นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือทาง  สถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง                      
โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  บริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมี
โครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร  บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป   

……..2/๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก…..  
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 ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาล ต าบลส าโรงใหม่ จึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบ
เปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการ
คัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาล ต าบลส าโรงใหม่ ให้ความส าคัญ  กับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
จะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อให้  การคัดเลือกเป็นไป
อย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมา  สนับสนุน ซึ่งมุ่ง
ส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของ  องค์กร
ต่อไป  

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป  ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่  ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผน
อัตราก าลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ Corporacy Competency น าระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  

๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทศบาลต าบลส าโรงใหม่น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุน  การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรร  พนักงานเทศบาล (การ
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบกระบวนการ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
จัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ระบบการบริหาร
สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( EGP) ระบบบันทึกบัญชี ( E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ( LHR) 
นอกจากนั้น เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการก าหนดนโยบาย
การ  บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand ๔.๐ ต่อไป  

๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ มีการ  ก าหนดผลตอบแทน        
สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับ
ภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ค่างานตาม  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบัน
ตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ  ต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินของ
องค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่  เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่าง
เป็นธรรม  

 
........3/๖ นโยบายสร้างความสัมพันธ ์
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๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ ให้ความส าคัญอย่าง

มากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภา  เทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายใน
องค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง  (Two way Communication) (Two way 
Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เชิง  
สร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม 
และ วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 

ธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว 
                (นายธนาวุฒิ  ศรีกิมแก้ว)  
       นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลส าโรงใหม่ 


