ประกาศเทศบาลตาบลจอมทอง
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ
ด้านการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและกากับการ
ดาเนิ น การ เพื่อให้ ได้บุ ค คลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่ อ งค์กร โดยยึ ดหลั กของคุณ ธรรมในการ
ดาเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริห ารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมอบบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสู่บทบาทและกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถความสัมฤทธิผลและความ
เจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร
เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลจอมทองจึงกาหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลจอมทองมีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
๒. เทศบาลตาบลจอมทองมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. เทศบาลตาบลจอมทองมีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจ ที่
ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิ ภาคตามแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรและระบบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือทาง
สถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตาแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป
/-2- ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก…..

-2๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เทศบาล
ตาบลจอมทองจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สาหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลจอมทอง ให้ความสาคัญ
กับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กั บความเป็นคนดี
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้
การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมา
สนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนของ
องค์กรต่อไป
๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลตาบลจอมทองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่
ระดับหน่ วยงานและบุคคลที่ สอดคล้องกับแผนอัตรากาลั ง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่าง ๆ Corporacy
Competency นาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลตาบลจอมทองนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหาและเลือกสรร
พนั ก งานเทศบาล (การประกาศรั บ โอนย้ า ยพนั ก งานเทศบาล การรั บ สมั ค รพนั ก งานจ้ า ง) ระบบกระบวนการ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EGP) ระบบบั น ทึ ก บั ญ ชี (E-laas) ระบบศู น ย์ ข้ อ มู ล บุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น แห่ ง ชาติ (LHR)
นอกจากนั้น เทศบาลตาบลจอมทองได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการกาหนดนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐
ต่อไป
๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตาบลจอมทองมีการกาหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ
สอดคล้ องกับ ความสามารถของพนั กงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ ค่างานตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ตาแหน่งให้สอดคล้องกับการดาเนินขององค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตาบลจอมทองให้ ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสั มพันธ์ระหว่างผู้ บริห ารสมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง
/-2- (Two way Communication)…..

-2(Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นาเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เชิง
สร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งาน และน าผลที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น งานและกระบวนการต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุดม คาวัน)
นายกเทศมนตรีตาบลจอมทอง

