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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล 

ของเทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
************************ 

 

  เทศบาลต าบลส าราญ ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม  
และมีการบูรณาการร่วมกัน 
  เป้าประสงค์  

๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการ    
ยุคใหม่ โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน 
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

๒. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ เพ่ือการ 
แลกเปลี่ยนความรู้และแก้ไขปัญหาในการท างาน 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรให้มีวิสัยทัศ และเข้าใจในระบบบริหารราชการ 

ยุคใหม่ 
๒.  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ชัดเจน 
๓.  มีการเผยแพร่ ข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ  

  การด าเนินการ 
   ๑.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในทุกระดับสม่ าเสมอ 

๒.  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๓.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในทุกส่วน  
     ราชการ 

2. นโยบายด้านการวางแผนและบริหารอัตราก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็น 
ของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  เป้าประสงค์ 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร  
มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานขององค์กร  

๒. จัดท าแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าให้กับพนักงาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงต่อผลค่าตอบแทนและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-

2566) อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 
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การด าเนินการ 
๑.  ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามนโยบายของผู้บริหารและรัฐบาล 
๒.  วิเคราะห์อัตราก าลังในการจัดแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการโดยด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3ปี (พ.ศ.2564-2566) 
3. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลให้เป็นไปตามแผนอัตรากลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-
2566) โดยการขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันขอคณะกรรมการกลางการสอบ แข่งขัน
พนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.)ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกาศรับสมัครสอบ แข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการสรรหาพนักงาน จ้างเพื่อ
ปฏิบัติงาน 

 
3. นโยบายด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 

ภาคบังคับตามกฎหมาย 
  เป้าประสงค์  

๑. ให้พนักงานน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและใน 
ชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก
และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร และสนับสุน
การด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับ 

๒. จัดสภาพแวดล้อมการท างาน และสวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน 
การท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

กลยุทธ์ 
๑.   ก าหนดเป็นนโยบายในการเสริมสร้างชีวิตที่ดีกับข้าราชการและพนักงานจ้าง 
2.  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม   

การด าเนินการ 
1.  จัดสภาพแวดล้อมการท างาน ทั้งนี้ได้ด าเนินการในด้านอาคารส านักงานให้มีความ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสวัสดิการให้กับบุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ในการท างาน 

 
4. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารนโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของ 

ทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  

๑.  มีระบบการบริหารงาน การบังคับบัญชาที่ไม่ซ้ าช้อน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
๒.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีการ 
     ประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบ   
     ปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
๓.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างานและบริการ 

กลยุทธ์ 
   ๑.  จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะให้กับบุคลากร 

๒.  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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  การด าเนินการ 
   ๑.  ยึดประชาชนเป็นศูนย์ กลางในการท างานและบริการ 

2.  มีระบบการประเมินผลงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 
3. มีการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานของทุกงาน 
4. มีการก าหนดภาระงานของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน โดยจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมาย 
งานในการปฏิบัติงานราชการ 

 
5. นโยบายด้านความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  

๑.  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๒. จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน 
3. มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารงาน บุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
 

กลยุทธ์ 
๑. ก าหนดระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ/แนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน เพ่ือเป็น 

แนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
  การด าเนินการ 
   ๑.  บุคลากรทุกระดับ ยึดระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

๒.  จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน 
3. จัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
6. นโยบายด้านการสนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งปัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
เป้าประสงค์  

๑.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
๒.  มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

    ๓.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและหมวดหมู่ 
๔.  มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

กลยุทธ์ 
   ๑.   มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย 

๒.  มีการเก็บรวบรวม องค์ความรู้ให้เป็นระบบและหมวดหมู่ 
  การด าเนินการ 
   ๑.  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของบุคลากรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

๒.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้  ทักษะ อย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดท า “แผนการจัดการความรู้(KM) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้เกิดการ 
พัฒนาความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนในองค์กร  และเป็นการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน  ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
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7. นโยบายด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 

เป้าประสงค์  
๑. มีการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของปริมาณเอกสาร   
๒.   มีการพัฒนาความรู้ด้าน IT ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๓.   น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์ 

กลยุทธ์ 
๑. น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้วัสดุครุภัณฑ์    

การด าเนินการ 
   ๑.  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ (KM)   

๒.  มีการจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี   
     อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


