
 

ประกาศเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

...................................... 

 เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลบึงสําโรง เป็นไปตามแนวทางการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่เทศบาลตําบลบึงสําโรงกําหนด และดําเนินการควบคู่ไปกับกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                
การบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงาน                     
ของหน่วยงานภาครัฐ จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลบึงสําโรง ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย               
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถรองรับและสนับสนุนบทบาท                 
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง  ในอนาคต มีการวางแผนบริหารกําลังคนในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงมีการ 
กําหนดมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

2. กําหนดแผนพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และบทบาทของเทศบาลตําบลบึงสําโรง และ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยกําหนด
กระบวนการคัดเลือก การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน และตรวจสอบได้ เพ่ือสนับสนุน                   
ให้เทศบาลตําบลบึงสําโรง ได้บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง เหมาะสม กับความจําเป็น               
ของตําแหน่งในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตําบลบึงสําโรง 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในประกาศ            
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง อย่างชัดเจน และเป็นที่ทราบของพนักงานโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ในการกําหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ซึ่งตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชา โดยอ้างอิง
ความสําเร็จของงานตามตัวชี้วัด และ/หรือหลักฐานที่บ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์ของงาน อย่างเป็นรูปธรรม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนเป็นที่รับรู้ของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ 

5. พัฒนาแนวทางการกําหนดความก้าวหน้าในตําแหน่ง พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพ่ือรักษา 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการปฏิบัติงาน                  
เพ่ือสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 

6. พัฒนาสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กําหนดแนวทาง การบริหาร
จัดการความรู้ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
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7. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง โปร่งใส และพร้อมให้มีการตรวจสอบกระบวนการ                
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง และมีกระบวนการรับผิดชอบต่อการดําเนินการ อย่างเป็น
รูปธรรม   เทศบาลตําบลบึงสําโรงยังมีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ                
สร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้พนักงานเกิดความตระหนัก ยึดมั่นในการประพฤติตน 
ทํางานตามกฎระเบียบวินัยและมีจริยธรรม อาทิ การกําหนดแนวปฏิบัติ การจัดอบรม การกําหนด พฤติกรรม 
ที่เหมาะสม การกําหนดวินัยพนักงาน และการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

8. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน โดยการสนับสนุน ให้จัดสวัสดิการ
ที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สํานักงานเทศบาล
ตําบลบึงสําโรง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางานที่สนับสนุนให้
สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นายยงยุทธ  คําประพันธ์)  
   นายกเทศมนตรีตําบลบึงสําโรง 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลตําบลบึงสําโรงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลรอบครึ่งปีแรก (วันที ่1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงสําโรง  ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลบึงสําโรง จึงได้กําหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ) โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์               
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง  โดยมุ่งเน้น เน้นให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ และปรับตัวทัน   
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มุ่งเน้นการให้บริการเพ่ือประโยชน์สูงสุด ของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ต่อภารกิจของเทศบาลตําบลบึงสําโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. แผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถรองรับและสนับสนุนบทบาท              
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรงในอนาคต มีการวางแผนบริหารกําลังคนในเชิงปริมาณ และคุณภาพ รวมถึง           
มีการกําหนดมาตรฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 

 1.1 วัตถุประสงค์ 
  1.1.1 เพ่ือให้เทศบาลตําบลบึงสําโรง ดําเนินการวางแผนการใช้อัตรากําลังให้เหมาะสม            
การพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายการบริหารงานบุคคล              
ของเทศบาลตําบลบึงสําโรง ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  1.1.2 เพ่ือให้เทศบาลตําบลบึงสําโรง  มีการกําหนดตําแหน่ง อัตรากําลังของบุคคล ที่สามารถ 
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบึงสําโรง ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน 

 1.2 ตัวช้ีวัด 
  1.2.1 มีการวางแผนบริหารกําลังคนในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
  1.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

 1.3 ผลการดําเนินงาน 
  1.3.1 ดําเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง 3 ปี ระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 
2566 อัตรากําลังที่คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า เพ่ือปรับปรุงกรอบอัตรากําลังให้เพียงพอ และ
สอดคล้องกับภารกิจการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบึงสําโรงที่เพ่ิมมากข้ึน 
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  1.3.2 มีการวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทํางาน 
(Workflow analysis) เพ่ือประกอบการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานเทศบาล                            
ที่รับผิดชอบงานนั้นตามตําแหน่งสายงานต่างๆ เป็นการทบทวนรายละเอียดภาระงาน ให้สอดคล้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
 

 2. กําหนดแผนพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และบทบาทของเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
และสอดคล้องกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.1 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือการวางแผนและบริหารกําลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจําเป็นของส่วนราชการ  
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
 2.2 ตัวช้ีวัด 
  จัดทําแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า ให้กับพนักงาน 
 2.3 ผลการดําเนินงาน 
  ดําเนินการจัดทําบัญชีระยะเวลาการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น   ประเภท
บริหารท้องถิ่น ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 
 

 3. พัฒนาระบบการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยกําหนด
กระบวนการคัดเลือก การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน และตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนให้
เทศบาลตําบลบึงสําโรง ได้บุคลากรที่มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง เหมาะสม กับความจําเป็นของ
ตําแหน่งในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 

 3.1 วัตถุประสงค์ 
  3.1.1 ได้บุคคลที่มีสมรรถนะและเหมาะสมกับตําแหน่ง 
  3.1.2 ได้บุคคลที่มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความจําเป็นของตําแหน่ง 
ในการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 3.2 ตัวช้ีวัด 
  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง รับโอน (ย้าย) บุคลากรที่มีทักษะ เหมาะสมกับตําแหน่ง 
 3.3 ผลการดําเนินงาน 
  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/ข้าราชการประเภทอ่ืนที่เป็นตําแหน่งว่างมาแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งตามตําแหน่งที่ว่าง 
 

 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วน ของ
เครื่องมือ วิธีการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อภาพรวม
ของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารจัดการ ข้อมูลทรัพยากร
บุคคล มีความถูกต้อง ทันเวลา และทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ข้อมูลทรัพยากร
บุคคลเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
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 4.1 วัตถุประสงค์ 
  4.1.1 มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  4.1.2 มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
 

 4.2 ตัวช้ีวัด 
  บุคลากรไม่มีการร้องเรียนต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.3 ผลการดําเนินงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีระบบการคํานวณคะแนนการประเมินผลที่มีความถูกต้อง 
แม่นยํา สามารถตรวจสอบได้ 
 

 5. พัฒนาแนวทางการกําหนดความก้าวหน้าในตําแหน่ง พัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษา 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการปฏิบัติงาน                
เพื่อสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 5.1 วัตถุประสงค์ 
  5.1.1 เพ่ือพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ 
  5.1.2 เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับองค์กร 
  5.1.3 เพ่ือเสริมสร้างความผูกผันต่อองค์กร 
 5.2 ตัวช้ีวัด 
  การเลื่อนระดับบุคลากรในหน่วยงาน 
 5.3 ผลการดําเนินงาน 
  การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล ตามผังเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
 

 6. พัฒนาสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กําหนดแนวทาง                 
การบริหารจัดการความรู้ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ และ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 6.1 วัตถุประสงค์ 
  5.1.1 เพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  5.1.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
  5.1.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 6.2 ตัวช้ีวัด 
  การส่งบุคลากรไปฝึกอบรม  และการจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 6.3 ผลการดําเนินงาน 
  ส่งบุคลากรในหน่วยงานไปฝึกอบรมตามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผล                   
การฝึกอบรมและเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกัน 
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 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง โปร่งใส และพร้อมให้มีการตรวจสอบ กระบวนการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง และมีกระบวนการรับผิดชอบต่อการ ดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
 7.1 วัตถุประสงค์ 
  5.1.1 เพ่ือให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ เกิดความตระหนัก ยึดมั่นในการประพฤติตน ทํางาน
ตามกฎระเบียบวินัย และมีจริยธรรม 
  5.1.2 เพ่ือให้สามารถมีการตรวจสอบกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  5.1.3 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 7.2 ตัวช้ีวัด 
  มีการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
 7.3 ผลการดําเนินงาน 
  7.3.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรเทศบาลตําบลบึงสําโรง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม                  
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  7.3.2 การประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  7.3.3 มีการประชุมทบทวนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ 
ของส่วนราชการที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

 8. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน โดยการสนับสนุน ให้จัด
สวัสดิการที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
สํานักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทํางาน 
ที่สนับสนุนให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี 
 8.1 วัตถุประสงค์ 
  8.1.1 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในองค์กร 
  8.1.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
  8.1.3 เพ่ือสนับสนุนให้จัดสวัสดิการที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
 
 8.2 ตัวช้ีวัด 
  การจัดกิจกรรม/โครงการ/งาน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 8.3 ผลการดําเนินงาน 
  7.3.1 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
  7.3.2 เงินสวัสดิการของพนักงานเทศบาลตําบลบึงสําโรง 
 

............................................ 

https://drive.google.com/file/d/10aLh-wdaJDmqEQDxTyOF6vL8IcBUsQgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10aLh-wdaJDmqEQDxTyOF6vL8IcBUsQgG/view?usp=sharing


 
 
 
 
 




