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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลตต าบลส าโรงทาบ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวดัสุรินทร์ 
************************** 

  เทศบาลต าบลส าโรงทาบ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหากคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ บริหารอัตราก าลังให้

เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ ก าหนดสมรรถนะและ
ลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ  

และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลส าโรงทาบการด าเนินการ 
๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้ านการสรรหา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ 
บริหารผลตอบแทน 

๓. เส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กรการ 
การด าเนินการ 
๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรระบบงาน

และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ เทศบาลต าบล
ส าโรงทาบ (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

๒. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ) 

๓. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ) 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
เป้าประสงค์ 
ช่วยให้สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ

ต าแหน่งงาน 
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กลยุทธ์ 
การสรรหาด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
การด าเนินการ 
๑. แนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด 
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/  

มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 
๑. การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
๒. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น  

เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวเวที 
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

กลยุทธ์ 
๑. การกระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
๒. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
๓. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
๔. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า  

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๕. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการ 
จัดท า“ แผนการจัดการเรียนรู้ (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการ
จัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 

๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า 
ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ ความรู้อย่าง 
เป็นระบบในอนาคต 

๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ ภาษาเดียวกัน 
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์เดียวกัน 
 



- ๓ - 
 

๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และ

ทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่งและ

การบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามสาย

อาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขอเทศบาลต าบลส าโรงทาบการ

ด าเนินการ 
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เ พ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้   

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่องการ 
การด าเนินการ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ 

๕. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน 
เป้าประสงค ์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส อาชีว 
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การด าเนินการ 
๑. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ (จัดท าโครงการที่ท างาน  

น่าอยู่ น่าท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดตามโครงการฯ 
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๓. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนท าบล
ส านักท้อน 

๖. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร 
เป้าประสงค ์
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ. ) ได้ก าหนด มาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๒. จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่ การ

สร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
การด าเนินการ 
๑. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ท่ีทุกคน

มองเห็น) โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล ก าหนด
ปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน แต่ละคน
จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ สะดวกรวดเร็วขึ้น โดย
การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะ
การท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร 

๔. การเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้โดย การ
เรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ การประเมินผลและปรับปรุง 

๗. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
(๒) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการเชื่อมโยง

ข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
(๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท 

สารสนเทศของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ งานการเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
ต่อเนื่อง (เว็บไซดเ์ทศบาลต าบลส าโรงทาบ) 
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๘. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เป้าประสงค ์
๑. ช่วยป้องกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการท างาน 
๒. ช่วยลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุขณะบุคลากรปฏิบัติงาน 
๓. ช่วยลดผลกระทบทางสังคมท่ีอาจตามมาหลังการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๔. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม ช่วยลดความสูญเสีย 
กลยุทธ์ 
๑. ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒. ป้องกันและควบคุมโรคอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๓. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากรให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม 
การด าเนินการ 
เทศบาลต าบลส าโรงทาบ ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 
รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้พนักงานในสังกัดเทศบาลต าบลส าโรงทาบ ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพ่ือดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว 


