การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2565

ของ
เทศบาลตาบลบ้านกลาง
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลบ้านกลาง ได้ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์
วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลังและการบริหาร
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอมีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์ก รรวมทั้ ง มี ร ะบบการประเมิ นผลที่ มี ป ระสิท ธิภาพเชื่องโยงกั บ ผลตอบแทนและมี ก าร ก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง
กลยุทธ์
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านกลาง
๒. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
สรรหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตาแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารผลตอบแทน
๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ
๔. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก
๕. จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร
การดาเนินการ
๑. จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลตาบลบ้านกลาง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖))
๒. จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ)
๓. จัดทาคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือแผน
เส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ)

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
๑. จัดท าแผนพั ฒ นาพนัก งานเทศบาล ให้ส อดคล้องกั บ บทบาทและภารกิ จ ของเทศบาลตาบล
บ้านกลาง
๒. จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามตาแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดตาแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบั ติงานทุกระดับ
ตาม สายอาชีพและตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่ง เสริม ให้บุคลากรยึดมั่ นในวัฒ นธรรมองค์ก ร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลตาบล
บ้านกลาง
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการ
๑. จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
๒. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรมฯ
๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร สามารถ
นาไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผปู้ ฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพือ่ ขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต
การดำเนินการ
๑. กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น
๓. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ

๔. นโยบายด้านสวัสดิการ
เป้าประสงค์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัตงิ าน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัตงิ านและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสนมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และสนับสนุนการ
ดาเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย
๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินการ
7. จัดทาประกาศ/กาหนดมาตรการการให้รางวัลและบทลงโทษ
๕. นโยบายด้านการบริหาร
๑ กระจายอานาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น
๒ มีการกาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน
๓ มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้
๔ มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๕ มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจาเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การ ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
๖. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
๑. บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจ
๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กาลังคน
๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกาลังคน
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกาลังคน โดยให้มีอัตรากาลังใน
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังนี้

พนัก งานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนัก งานจ้าง ในสังกั ด
เทศบาลตาบลบ้านกลาง ทุกประเภทตาแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ที่มีอยู่ในแผนอัตรากาลังของเทศบาล
ตาบลบ้านกลาง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาตาบลบ้านกลางตามแผนอัตรากาลัง ประกอบด้วย
ส่วนราชการ
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. สานักปลัดเทศบาล

4. กองคลัง

5. กองช่าง

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองวิชาการและแผนงาน
8. กองการศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง
9. กองสวัสดิการสังคม
10. หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม

ประเภท
พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล

จานวน (อัตรา)
1
1
10
1
17
11
2
7
7
4
16
6
11
6
7
8
2
13
34
18
5
6
1
194

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลการทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล
ตาบลบ้านกลางที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ /ประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมายเชิงประโยชน์
เทศบาลตาบลบ้านกลาง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลักดัน ให้การการ
บริหารงานตามแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบ้านกลางบรรลุเป้าหมาย
๗. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กบั บุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้
๒ ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรทีเ่ อื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด
๓ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 จัดทา “แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ
ที่จะช่วย ให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน
คือ
4.๑. การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าหมายคืออะไรและ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบ
ใด อยู่ที่ใคร
4.๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษา ความรู้เก่า กาจัดความรูท้ ี่ใช้ไม่ได้แล้ว
4.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
สาหรับการเก็บความรูอ้ ย่าง เป็นระบบในอนาคต
4.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
4.๕ การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดทาเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge
จัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพีเ่ ลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืม ตัวเวที แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
4.๗ การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)เป็นกรอบความคิด
แบบหนึง่ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้

๘. นโยบายด้านภาระงาน
๑ มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุ กคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามคาสั่ง มอบหมาย
งาน)
๒ มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน
๓ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทาความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอโดยทุกงาน
จะต้องมีก ารประชุมบุคลากรภายในเพื่ อเป็นการรายงานผลการดาเนินงาน การแก้ ไขปัญ หาอุ ป สรรคและ
ปรับปรุง ภาระงาน ประจาทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาคาสั่งการแบ่งงานและกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วน ราชการ ในเทศบาลตาบลบ้านกลาง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
๙. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ
๑ ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน
๒ ให้ทุกงานจัดทาฐานข้อมูลด้ายระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง
ในการ เชื่องโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน
๓ ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทีร่ ับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
แผนแม่บท สารสนเทศของเทศบาลตาบลบ้านกลาง งานการเจ้าหน้าทีม่ ีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
๑๐. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร
๑ มีการประชุมหัวหน้างานกับผูอ้ านวยการกองเพือ่ เป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจา
๒ ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๔ ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางาน เพือ่ ให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความชานาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑ มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่าง ต่อเนื่องด้ายการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร
๒ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
๓ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านทักษะวิชาการการรอบรู้และนาผลมา
เป็นแนว ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้งานการเจ้าหน้าทีจ่ ัดทา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และรายงานสรุปผลประจาปี

