
 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์  

ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นไป  ตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ      
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจของหน่วยงำน     
กำรพัฒนำบุคลำกร (กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ) กำร  พัฒนำคุณภำพชีวิต      
กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและ  รักษำวินัยของ
บุคลำกรในหน่วยงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้  

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์วำงแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้ำง ระบบงำน กำรจัดกรอบ อัตรำก ำลัง 

และกำรบริหำรอัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับภำรกิจขององค์กรและเพียงพอ มีควำมคล่องตัวต่อกำร  ขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำนในองค์กร รวมทั้งมีระบบกำรประเมินผลที่มีประสิทธิภำพเชื่อมโยง  กับ
ผลตอบแทนและมีกำรก ำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงำนที่องค์กรคำดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร ระบบงำนและกรอบอัตรำก ำลัง ให้  สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกำรปรับบทบำทและภำรกิจของเทศบำล  
2. จัดท ำสมรรถนะ และน ำสมรรถนะมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรทรัพยำกร บุคคลทั้งด้ำน 

กำรสรรหำ กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับต ำแหน่ง กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรวำงแผน  กำรพัฒนำ
บุคลำกรและกำรบริหำรผลตอบแทน  

     3. มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของสำยอำชีพ  
     4. จัดท ำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมผลสัมฤทธิ์ของำนและสมรรถนะ หลัก  
     5. จัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนและกำรบริหำรจัดกำรคนดีคนเก่งของ องค์กร  
ด าเนินการ  
1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (2564 – 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร 

ระบบงำนและกรอบอัตรำก ำลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ และแผนกำรปรับบทบำท และภำรกิจของ
เทศบำล (รำยละเอียดตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี ประจ ำปี พ.ศ. 2564 – 2566)  

2. จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ระบบแท่ง) (รำยละเอียดตำมคู่มือ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน)  

3. จัดท ำคู่มือแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (รำยละเอียดตำมคี่มือแผนเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ)  
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ      ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยกำร เพ่ิมพูนควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ศักยภำพ และทักษะกำรท ำงำนที่ เหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ วิสัยทัศน์  และ
ยุทธศำสตร์ขององค์กร เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม  พันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ และประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลำกรใน  
องค์กร  

 
 
 



 
 
 
กลยุทธ์  
1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจของเทศบำล  
2. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรตำมต ำแหน่งงำนและสำยอำชีพตำมสมรรถนะ แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง

และกำรบริหำรจัดกำรคนดีและคนเก่งขององค์กร  
3. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนให้กับ ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ

สำยอำชีพและต ำแหน่งงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร  
5 พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ องค์ควำมรู้ เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมเรียนรู้ กำร ถ่ำยทอดควำมรู้    กำร

แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกรณใีนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
การด าเนินการ  
1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566  
2. จัดส่งบุคลำกรตำมสำยในไปฝึกอบรม  
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำร  บริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลด  ขั้นตอนงำน
เอกสำร สำมำรถน ำไปวิเครำะห์เพ่ือกำรวำงแผนตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนและใช้บริหำรงำนด้ำน  บุคลำกรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร  
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร  
3. เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรให้  ผู้ปฏิบัติงำนเพ่ือ

รองรับกำรใช้งำนระบบ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรรองรับกำรพัฒนำระบบใน อนำคต             
การด าเนินการ  
1. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรแห่งชำติให้เป็นปัจจุบัน  
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำรสนเทศ  
3. เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระบบสำรสนเทศโดยส่งบุคลำกรไปฝึกอบรม  
4. นโยบายด้านสวัสดิการ  
เป้าประสงค์ เสริมสร้ำงควำมมั่นใจ ขวัญก ำลังใจ คุณภำพชีวิตที่ดี ควำมผำสุกและพึง  พอใจในกำร

ปฏิบัติงำน เพ่ือรักษำคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของผู้ปฏิบัติงำนที่มี  ผลงำนและ
สมรรถนะในทุกโอกำส สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร ให้สิ่ งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมเป็น  ตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดและสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำรและ พนักงำนทุกระดับ  

 
 
 
 



 
 
 
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  
2. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อำชีวอนำมัย และสภำพควำม ปลอดภัย  
3. กำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นด้ำนกำรแต่งกำย  
4. ยกย่องพนักงำนที่เป็นคนเก่ง คนดีและท ำคุณประโยชน์แก่องค์กร  
5. มีระบบกำรจ่ำยเงินตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงระบบช่องทำงกำรสื่อสำรโดยกำรใช้แอปพลิเคชั่นต่ำง ๆ เช่น ไลน์  เฟสบุ๊ค เป็นต้น      
การด าเนินการ  
1. จัดท ำประกำศมำตรกำรให้รำงวัลและบทลงโทษพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง  
2. ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สภำพควำมปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ  
3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงำนในองค์กร ผู้บริหำร เพื่อเป็นช่องทำงกำรติดต่อ 
 5. นโยบายด้านการบริหาร  
เป้าประสงค์ กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร กำรสั่งกำร เพ่ือควำมรวดเร็วในกำร บริกำรประชำชน  
กลยุทธ์  
1. กระจำยอ ำนำจไปสู่ผู้บริหำรระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำระดับต้น  
2. กำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ ก ำหนดไว้  
3. กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  
การด าเนินการ  
1. จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำน ภำระหน้ำที่ ให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับให้ชัดเจน ตำมอ ำนำจหน้ำที่  
2. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  
3. กำรประชุมติดตำมกำรปฏิบัติงำนทุกสัปดำห์  
6. นโยบายด้านอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์ กำรบริหำรก ำลังคนให้มีปริมำณเพียงพอสอดคล้องกับภำรกิจ และ ควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำน

บุคคลให้อยู่ในกรอบที่กฎหมำยก ำหนด  
กลยุทธ์  
1. กำรบริหำรจัดกำรก ำลังเพ่ือรองรับภำรกิจที่เพ่ิมข้ึนของเทศบำล  
2. พัฒนำระบบกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผลกำรใช้ก ำลังคน  
3. พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรก ำลังคน  
การด าเนินการ  
1. ส่งเสริมส่วนรำชกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำรก ำลังคน ทั้งกำรใช้อัตรำ  พนักงำนเทศบำล 

พนักงำนจ้ำง ให้สอดคล้องกับภำรกิจของเทศบำล  
2. ตรวจสอบกำรใช้อัตรำก ำลังคนทั้งอัตรำที่ตั้งใหม่และอัตรำว่ำง  
3. มุ่งเน้นให้ส่วนรำชกำรน ำระบบสำรสนเทศก ำลังคนมำใช้เพ่ือกำรบริหำร  จัดกำรและกำรวำงแผน

ก ำลังคน  
 
 



 
 
7. นโยบายด้านการสร้างและกระบวนการจัดการความรู้  
เป้าประสงค์ กำรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของเทศบำลได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  ควำมรู้ 

ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม สัมมนำ ในหลักสูตรต่ำง ๆ  
กลยุทธ์  
1. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  
2. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
3. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
4. กำรเข้ำถึงควำมรู้  
5. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
6. กำรเรียนรู้  
การด าเนินการ  
1. จัดหรือส่งอบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน/ศึกษำต่อ  
2. รวบรวมควำมรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท ำฐำนข้อมูล สร้ำงคลังควำมรู้ระเบียบ ข้อกฎหมำยผ่ำนระบบ

เครือข่ำย  
3. ปรับปรุงฐำนข้อมูลควำมรู้ บอร์ดประชำสัมพันธ์  
4. บอร์ดประชำสัมพันธ์ เวปไซด์เทศบำล ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
5. เสริมสร้ำงกิจกรรมในกำรท ำงำนร่วมกัน กำรประชุม  
8. นโยบายด้านจริยธรรม  
เป้าประสงค์ บุคลำกรของเทศบำลต ำบลดอนทรำย มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม  กฎหมำย     

เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม            
หลักธรรมำภิบำล มำตรฐำนจริยธรรม  

กลยุทธ์  
1. กำรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
2. กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
3. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย  
5. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
7. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
8. กำรยึดมั่นในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร ทั้งนี้  กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง

จริยธรรม ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย 


