
 
 
 

   
ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลคล 
************************************************************** 

 

   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น 
 
   ข้าพเจ้านายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลศรีสงคราม ก าหนดนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล 
ศรีสงครามแต่ละด้าน ดังนี้  
   1. ด้านการสรรหา  
       ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม ด าเนินการวางแผนก าลังคน ตามคุณลักษณะ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาลต าบล  
ศรีสงคราม ดังนี้   
    1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
เพ่ือรองรับภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
    1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง  ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๒๐  
ของอัตราก าลังทั้งหมด  
    1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งว่าง โดยการเผยแพร่ ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์  
ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีคนเก่ง สอดคล้องตามภารกิจของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   
    1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง  
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    2. ด้านการพัฒนา  
        ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคลเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละต าแหน่ง ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าประสงค์นโยบายของเทศบาลต าบลศรีสงคราม และระดับชาติ ตามแนวทาง  
การปฏิบัติ ดังนี้   
    2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้อง 
ตามความจ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
    2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง   
    2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานที่อยู่ในระบบงาน E-learning เพ่ือให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งความรู้ได้ตลอดเวลา  
    2.4 ด าเนินการประเมินพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ให้ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
    2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ  
   3. ด้านธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  
       ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น แผนงานความก้าวหน้าในสายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดการพัฒนาเทศบาลต าบล  
ศรีสงคราม และการยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น  หรือสร้างคุณประโยชนืที่ดีต่อเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม และสาธารณชน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลกรเกิดความผูกพันต่อเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
    3.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  
    3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
    3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได ้  
    3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
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    3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือยกย่อง ชมเชย 
บุคลากรที่ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน  
    3.6 จัดให้มีความพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดี  แก่บุ คลากร ในด้านสภาพแวดล้อม 
การปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  
   4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ  
    4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับ
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ  
    4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แน วท างระ เบี ย บ แ ล ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
    4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 
   ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลศรีสงคราม ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
    ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนเมษายน)  
    ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนตุลาคม)  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป้นต้นไป 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒8 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3    
 

 
 

                                                        
 


