การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------------------------------เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน
การสรรหาคนดี ค นเก่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน การพั ฒ นาบุ ค ลากร (การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การสร้ างทางก้ าวหน้ าในสายอาชีพ ) การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต การบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คลากร การประเมิ นผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง
และการบริ ห ารอั ต ราก าลั ง ให้ เหมาะสมกั บ ภารกิ จขององค์ ก รและเพี ย งพอ มี ค วามคล่ อ งตั ว ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกาหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
2) จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน
3) มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
4) จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
5) จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร
การดาเนินการ
1) จัด ท าแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) และทบทวน ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอั ตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาท
และภารกิจของเทศบาล (รายละเอียดตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี พ.ศ. 2564 – 2566)
2) จัดทาคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (รายละเอียดตามแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path))
2. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ ส่ งเสริมให้มีการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่ มพูน
ความรู้ ความสามารถ ศั ก ยภาพ และทั ก ษะการท างานที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ วิ สั ย ทั ศ น์
และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
2) จั ดท าแผนพั ฒนาบุ คลากรตามต าแหน่ งและสายอาชี พตามสมรรถนะแผนการสื บทอด
ตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีคนเก่งขององค์กร

3) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ
5) พัฒนาด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
2) จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม
3. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปั จจุบัน ช่วยลดขั้นตอนงานเอกสาร
สามารถน าไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านและใช้ บ ริ ห ารงานด้ า นบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
3) เสริ ม สร้ า งความรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศด้ า นการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร
ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
การดาเนินการ
1) จัดทาระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
3) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศโดยส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
4. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นใจ ขวัญกาลั งใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่ มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย
อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นตามที่กฎหมายกาหนดและ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
1) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน อาชีวอนามัย และสภาพความปลอดภัย
3) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย
4) ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและทาคุณประโยชน์แก่องค์กร
5) มีระบบการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ
6) ปรับปรุงระบบช่องทางการสื่อสารโดยการใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
เป็นต้น
การดาเนินการ
1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน สภาพความปลอดภัยให้ดีอยู่เสมอ

2) จัดตั้งกลุ่มไลน์ของพนักงานในองค์กร ผู้บริหาร เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ
5. นโยบายด้านการบริหาร
เป้าประสงค์ การกระจายอานาจการบริหาร การสั่ งการ เพื่อความรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน
กลยุทธ์
1) กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น
2) การกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
3) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การดาเนินการ
1) จัด ทาคาสั่ง มอบหมายงาน ภาระหน้า ที่ ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ ให้ชัด เจน
ตามอานาจหน้าที่
2) การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน
6. นโยบายด้านอัตรากาลัง
เป้ า ประสงค์ การบริห ารก าลั งคนให้มี ปริ มาณเพีย งพอสอดคล้ องกับภารกิ จ และควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในกรอบที่กฎหมายกาหนด
กลยุทธ์
1) การบริหารจัดการกาลังคนเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล
2) พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
3) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกาลังคน
การดาเนินการ
1) ส่งเสริมส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการกาลังคน ทั้งการใช้อัตราพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล
2) ตรวจสอบการใช้อัตรากาลังคนทั้งอัตราที่ตั้งใหม่และอัตราว่าง
3) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการนาระบบสารสนเทศกาลังคนมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและ
การวางแผนกาลังคน
7. นโยบายด้านการสร้างและกระบวนการจัดการความรู้
เป้าประสงค์ การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา ในหลักสูตรต่าง ๆ
กลยุทธ์
1) การสร้างและแสวงหาความรู้
2) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
3) การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4) การเข้าถึงความรู้
5) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6) การเรียนรู้
การดาเนินการ
1) จัดหรือส่งอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ

2) รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทาฐานข้อมูล สร้างคลังความรู้ระเบียบข้อกฎหมาย
ผ่านระบบเครือข่าย
3) ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์
4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
5) เสริมสร้างกิจกรรมในการทางานร่วมกัน การประชุม
8. นโยบายด้านจริยธรรม
เป้าประสงค์ บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานจริยธรรม
กลยุทธ์
1) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทัง้ นี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
การดาเนินการ
1) เสริม สร้า งและพัฒ นาให้ พนัก งานในองค์กรมีวินั ย ป้ องกั นมิให้พนัก งานในองค์ก ร
กระทาผิดวินัย


