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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 

ของเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค าสร้อย จงัหวดัมุกดาหาร 

************   

 เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย ไดด้ าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ซึง่เป็นไป

ตามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การวางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดคีนเก่งเพือ่ปฏบิตัิ

ตามภารกจิของหน่วยงาน การพฒันาบุคลากร (การพฒันาบุคลากร การสรา้งทางกา้วหน้าสายอาชพี) 

การพฒันาคุณภาพชวีติ การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การสง่เสรมิ

จรยิธรรมและการรกัษาวนิยัของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

1.นโยบายด้านการสร้างวฒันธรรมองคก์รให้ท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม

และมีการบูรณาการร่วมกนั 

เป้าประสงค ์ 

1.พฒันา/ปรบัเปลีย่นทศันคตบิุคลากรใหม้วีสิยัทศั และเขา้ใจระบบบรหิารราชการยุค

ใหม่ โดยการเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ และทกัษะการท างานทีเ่หมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และวสิยัทศัน์ขององคก์ร เพือ่ใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

  2.จดัประชุมเพือ่การรบัฟังความคดิเหน้ของขา้ราชการในทุกระดบัสม ่าเสมอ เพือ่การ

แลกเปลีย่นความรูแ้ละแกไ้ขปัญหาในการท างาน 

 กลยุทธ ์ 

  1.พฒันา/ปรบัเปลีย่นทศันคตบิุคลากรใหม้วีสิยัทศั และเขา้ใจในระบบบรหิารราชการยุค

ใหม่ 

  2.ก าหนดระเบยีบ หลกัเกณฑใ์นการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน 

  3.มกีารเผยแพร่ ข่าวสารประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ 

 การด าเนินการ 

  1.จดัประชุมเพือ่การรบัฟังความคดิเหน็ของขา้ราชการในทุกระดบัชัน้อย่างสม ่าเสมอ 

  2.สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน 

  3.สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในทุกสว่น

ราชการ 



 2. นโยบายด้านการวางแผนและบริหารอตัราก าลงัคนสอดคล้องกบัภารกิจและความ

จ าเป็นของส่วนราชการ ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 เป้าประสงค ์ 

  1.ปรบัปรุงโครงสรา้งและอตัราด าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกจิขององคก์ร 

มคีวามสอดคลอ้งต่อการขบัเคลื่อนการด าเนินการของทุกหน่วยงานขององคก์ร 

  2.จดัท าแผนผงัเสน้ทางความกา้วหน้าใหก้บัพนกังาน รวมทัง้มรีะบบการประเมนิผลทีม่ี

ประสทิธภิาพเชื่อมโยงต่อผลค่าตอบแทนและลกัษณะทีพ่งัประสงคข์องพนกังานทีอ่งคก์รคาดหวงั 
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  กลยุทธ ์

  1.ปรบัปรุงโครงสรา้งสว่นราชการและปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี (2564 -2566 ) 

อตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกจิ 

  การด าเนินการ 

  1.ก าหนดแนวทางการบรหิารงานบุคคลตามนโยบายของผูบ้รหิารและรฐับาล 

  2.วเิคราะหอ์ตัราก าลงัในการจดัแผนอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัภารกจิและโครงสรา้ง

การแบ่งสว่นราชการโดยด าเนินการปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566 )  

  3. การสรรหาและเลอืกสรรใหเ้ป็นไปตามแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566 ) โดย

การขอใหบ้ญัชกีารสอบแขง่ขนัของคณะกรรมการกลางการสอบ แขง่ขนัพนกังานเทศบาล ซึง่ขณะนี้อยู่

ระหว่างการด าเนินการบรรจุเป็นขา้ราชการ  

  3.นโยบายด้านการส่งเสริมสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม่ใช้

สวสัดิการภาคบงัคบัตามกฎหมาย 

  เป้าประสงค ์

  1.ใหพ้นกังานน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการท างานและในชวีติประจ าวนั 

เสรมิสรา้งความมัง่คง ขวญัก าลงัใจ คุณภาพชวีติทีด่ ีความผาสุกและความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพือ่

รกัษาคนด ีคนเก่งไวก้บัองคก์ร และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 

  2.จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน และสวสัดกิารใหก้บับุคลากรเพือ่เป้นแรงจงูใจในการ

ท างาน ตามความจ าเป็น 

  กลยุทธ ์



  1.ก าหนดเป็นนโยบายในการเสรมิสรา้งชวีติทีด่กีบัขา้ราชการและพนกังานจา้ง 

  2.สนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

  การด าเนินการ 

1.จดัสภาพแวดลอ้มการท างาน ทัง้นี้ไดด้ าเนินการในดา้นอาคารส านกังานใหม้คีวาม

เหมาะสมในการปฏบิตังิานของจา้หน้าทีแ่ละสวสัดกิารใหก้บับุคลากรเพือ่เป็นแรงจงูใจในการ

ท างาน 

4.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารนโยบายเก่ียวกบัผลผลิตหรือประสิทธิภาพ

ของทรพัยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์

1.มรีะบบการบรหิารงาน การบงัคบับญัชาทีไ่ม่ซ ้าซอ้น ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 

2.มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม มกีาร

ประชุมประจ าเดอืนและคณะกรรมการการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพือ่รบัทราบปัญหา

อุปสรรค และปรบัปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง 
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3.ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการท างานและบรกิาร 

กลยุทธ ์

1.จดัอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะและสมรรถนะใหก้บับุคลากร 

2.มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม 

การด าเนินการ 

1.ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการท างานและบรกิาร 

2.มรีะบบการประเมนิผลงานทีเ่ทีย่งตรง เชื่อถอืได้ 

3.มกีารจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานของทุกงาน 

4.มกีารก าหนดภาระงานของแต่ละบุคคลอย่างชดัเจน โดยจดัท าเป็นค าสัง่มอบหมาย

งานในการปฏบิตังิานราชการ 

5.นโยบายด้านความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารงานทรพัยากรบุคคล 

เป้าประสงค ์

1.สง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบั ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

2.จดัท าโครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัพนกังาน 

3.มกีารเผยแพร่ ขอ้มลูข่าวสารดา้นการบรหิารงาน บุคคลอย่างสม ่าเสมอ 

กลยุทธ ์



1.ก าหนดระเบยีบวธิกีาร วธิปีฏบิตั/ิแนวทางการด าเนินการใหช้ดัเจน เพือ่เป็นแนวทาง

ในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และทศิทางทีว่างไว้ 

การด าเนินการ 

1.บุคลากรทุกระดบั ยดึระบบคุณธรรมเป็นแนวทางการในการด าเนินงาน 

2.จดัท าโครงการสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัพนกังาน 

3.จดัท าประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรมของพนกังานเจา้หน้าทีใ่นทุกระดบัเพือ่

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานใหม้คีุณธรรมและจรยิธรรม 

6. นโยบายด้านการสนับสนุนให้ข้าราชการ มีการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีการแบ่งปัน

แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้และพฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  (Learning 

Organization)  

เป้าประสงค ์

1.มกีารจดัอบรมหรอืสง่บุคลากรเขา้รบัการพฒันาความรู ้ทกัษะ อย่างสม ่าเสมอ 

2.มกีารเผยแพร่ และประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูใ้หก้บับุลากรอื่นไดเ้รยีนรูด้ว้ย 

3.มกีารเกบ็รวบรวม องคค์วามรูใ้หเ้ป้นระบบและหมวดหมู่ 

4.มกีารจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 
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กลยุทธ ์

1.มกีารเผยแพร่ และประชาสมัพนัธอ์งคค์วามรูใ้หก้บับุคลากรอื่นไดเ้รยีนรูด้ว้ย 

2.มกีารเกบ็รวบรวม องคค์วามรูใ้หเ้ป็นระบบและหมวดหมู่ 

การด าเนินการ 

1.สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูข้องบุคลากรทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2.มกีารจดัอบรมหรอืสง่บุคลากรเขา้รบัการพฒันาความรู ้ทกัษะ อย่างสม ่าเสมอ 

3.จดัท า “ แผนการจดัการความรู(้ KM ) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการใหเ้กดิ

การพฒันาความรู ้หรอืการจดัท าการความรู ้ทีจ่ะเกดิขึน้ใองคก์ร และเป็นการแบ่งปัน

แลกเปลีย่น ความรูภ้ายในองคก์ร สง่เสรมิใหเ้กดิพเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้” 

7. นโยบายด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อปรบัปรงุการบริหารและการบริการ 



เป้าประสงค ์

1.มกีารน าเทคโนโลยแีละสารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ทนัสมยั และเป็นปัจจุบนั ช่วยลดขัน้ตอนของปรมิาณเอกสาร 

2.มกีารพฒันาความรูด้า้น IT ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 

3.น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ลดปรมิาณการใชว้สัดุครุภณัฑ์ 

กลยุทธ ์

1.น าเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่ลดปรมิาณการใชว้สัดุครุภณัฑ์ 

การด าเนินการ 

1.มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูแลถ่ายทอดความรู ้(KM)  

2.มกีารจดัอบรมหรอืสง่บุคลากรเขา้รบัการพฒันาความรูด้า้นเทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ 

 

 

 

 

  


