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 เทศบาลต าบลส าโรงทาบ  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร  (การพัฒนาบุคลากร  การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิติ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. นโยบายดา้นการปรบัปรงุโครงสร้างระบบงานและการบรหิารอตัราก าลงั 
เป้าประสงค์  วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลัง

และการบริหารอัตราก าลังให้เหาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและมีการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยทุธ ์
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
2. จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้าน

การสรรหา  การเลื่อนขั้นเดือนและปรับต าแหน่ง  การเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร 

การด าเนนิการ 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (2564-2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจของเทศบาล  (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  2564 – 2566 ) 

2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ระบบแท่ง)  (รายละเอียดตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

3. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  (รายละเอียดตามคู่มือแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้า) 

2. นโยบายดา้นการพฒันาบคุลากร 
เป้าประสงค ์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมพูน

ความรู้ความสามารถ   ศักยภาพ  และทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  
และยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลกรใน
องค์กร 
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กลยทุธ ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการ

สืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ

ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
5. พัฒนาด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การ

ถ่ายทอดความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนนิการ 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าประงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม 

3. นโยบายดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลด
ขั้นตอนงานเอกสารสามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 

การด าเนินการ 
1. จัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 

4.นโยบายดา้นสวสัดิการ 
 เป้าประสงค์  เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน  เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผุ้ปฏิบัติงานที่
มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างของทางการสื่อสาร  ให้สิ่งจูงใจ  ผลประโยชนต์อบแทนพิเศษ  จัด
สวัสดิการความปลอดภัย  อาชีวปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็น
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ปรุงปรับระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  อาชีวอนามัย  และสภาพความปลอดภัย 
3. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการแต่งกาย 
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4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดีและท าคุณประโยชน์แก่องค์ 
5. มีระบบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆเช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

การด าเนนิการ 
1. จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  

พนักงานจ้าง 
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ 
3. จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร  ผู้บริหาร  เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ 

5.นโยบายดา้นการบรหิาร 
 เป้าประสงค์  การกระจายอ านาจการบริหาร  การสั่งการ  เพ่ือความรวดเร็วในการบริหาร
ประชาชน   
 กลยทุธ ์

1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น 
2. การก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
3. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
การด าเนนิการ 
1. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน  ภาระหน้าที่  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ชัดเจนตาม

อ านาจหน้าที่ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
3. การประชุมติดตามการปฏิบัติงานสัปดาห์ 

6.นโยบายดา้นอตัราก าลัง 
  เป้าประสงค์  การบริหารก าลังคนให้มีปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ  และควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลให้อยู่ในกรอบท่ีกฎหมายก าหนด 

 กลยทุธ ์
1. การบริหารการจัดการก าลังเพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของเทศบาล 
2. พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลัง 
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการก าลังคน 
การด าเนนิการ 
1.ส่งเสริมส่วนราชการการวางแผนและบริหารจัดการก าลังคน  ทั้งการใช้อัตราก าลังพนักงาน

เทศบาล  พนักงานจ้าง  ให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล 
2.ตรวจสอบการใช้อัตราก าลังคนทั้งอัตราทั้งอัตราที่ตั้งใหม่และอัตราว่าง 
3.มุ่งเน้นให้ส่วนราชการน าระบบสารสนเทศก าลังคนใช้เพื่อการบริหารจัดการและการ

วางแผนก าลังคน 
7.นโยบายดา้นการสรา้งและกระบวนการจดัการความรู้ 
 เป้าหมาย  การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ความรู้  

ความสามารถด้านต่างๆ  เช่น  การศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  สัมมมนา  ในหลักสูตรต่าง  
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กลยทุธ ์

1. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
3. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
4. การเข้าถึงความรู้ 
5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
6. การเรียนรู้ 
การด าเนนิการ 
1. จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ 
2. รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดท าฐานข้อมูล  สร้างคลังความรู้ระเบียบข้อกฎหมาย  

ผ่านระบบเครือข่าย 
3. ปรับปรุงข้อมูลความรู้  บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์  เวปไซต์เทศบาล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
5. เสริมสร้างกิจกรรมในการท างานร่วมกัน  การประชุม 

8.นโยบายดา้นจรยิธรรม 
 เป้าประสงค์  บุคลากรของเทศบาลต าบลส าโรงทาบ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตาหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานจริยธรรม 
 กลยทุธ ์

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และมีผลประโยชน์  

ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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