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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์   
  วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอมีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเช่ืองโยงกับผลตอบแทนและมีการ ก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  ๑. ทบทวนและปรับปรงุโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
  ๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ
สรรหาการเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารผลตอบแทน 
  ๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  ๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสมัฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก 
  ๕. จัดท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกง่ขององค์กร 
      
 การด าเนินการ 
  ๑. จัดท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และได้ทบทวนและปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลงั ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกจิของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง (รายละเอียดตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)) 
  ๒. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัตงิาน (ระบบแทง่) (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการ
ปฏิบัติการ) 
  ๓. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคู่มือแผน
เส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ) 
 
 
 
 
 



 

 
 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์  
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ ์
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบล       
บ้านกลาง 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบ
ทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  ๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ตาม สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ เทศบาลต าบล         
บ้านกลาง 
  ๕. พฒันางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพือ่สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การ 
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างตอ่เนื่อง 
 
  การด าเนินการ 
  ๑. จัดท าแผนพฒันาพนกังานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
  ๒. จัดสง่บุคลากรตามสายงานไปฝกึอบรมฯ 
 
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิารจัดการทรัพยากร มนุษย ์
เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้ันตอนของงานปรมิาณเอกสาร สามารถ
น าไปวิเคราะหเ์พื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี ประสทิธิภาพ 
  กลยุทธ ์
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  ๒. ปรับปรงุและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  ๓. เสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจัดการบุคลากรให้ผูป้ฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพือ่ขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการพฒันาระบบในอนาคต 
  การดำเนินการ 
  ๑. กรอกระบบฐานข้อมลูบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 
  ๒. ปรับปรงุและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งข้ึน 
  ๓. จัดส่งบุคลากรในสงักัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 



  ๔. นโยบายด้านสวัสดิการ 
   เป้าประสงค์ 
    เสรมิสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพงึพอใจให้
ผู้ปฏิบัตงิาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการสง่เสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัตงิานและสมรรถนะในทกุ
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ใหส้ิ่งจงูใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และ สิ่งแวดลอ้มในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสนมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการ
ด าเนิน กิจกรรมเพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดี ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั 
   กลยุทธ ์
   ๑. ปรับปรงุระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   ๒. ปรับปรงุสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
   ๓. การคัดเลอืกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
   ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเกง่ คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
   ๕. ปรับปรงุระบบสวัสดกิาร ผลตอบแทนพิเศษ 
   ๖. ปรับปรงุช่องทางการสื่อสารด้านการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ การด าเนนิการ 
   7. จัดท าประกาศ/ก าหนดมาตรการการใหร้างวัลและบทลงโทษ 
 
  ๕. นโยบายดา้นการบริหาร 
   ๑ กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
   ๒ มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน 
   ๓ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
   ๔ มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพใหม้ี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๕ มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผล
การ ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

  ๖. นโยบายดา้นอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
   ๑. บริหารก าลังคนใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นตามพันธกจิ 
   ๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลงัคน 
   ๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
   ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลงัคน โดยให้มีอัตราก าลังใน
แผนพัฒนาพนกังานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังนี้



 พนักงานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านกลาง ทุกประเภทต าแหน่งทุกสายงาน และทุกระดับ ที่มีอยู่ในแผนอัตราก าลังของเทศบาล
ต าบลบ้านกลาง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดเทศบาต าบลบ้านกลางตามแผนอัตราก าลัง ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนราชการ ประเภท จ านวน (อัตรา) 

1. ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 1 

2. รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 1 

3. ส านักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล 10 

ลูกจ้างประจ า 1 

พนักงานจ้าง 17 

4. กองคลัง พนักงานเทศบาล 11 

ลูกจ้างประจ า 2 

พนักงานจ้าง 7 

5. กองช่าง พนักงานเทศบาล 7 

ลูกจ้างประจ า 4 

พนักงานจ้าง 16 

6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล 6 

พนักงานจ้าง 11 

7. กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาล 6 

พนักงานจ้าง 7 

8. กองการศึกษา พนักงานเทศบาล 8 

ลูกจ้างประจ า 2 

พนักงานจ้าง 13 

    - โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง พนักงานเทศบาล 34 

พนักงานจ้าง 18 

9. กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาล 5 

พนักงานจ้าง 6 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน พนักงานเทศบาล 1 

รวม 194 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 พนกังานเทศบาล ข้าราชการครู บุคลการทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านกลางที่ได้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์/ประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรม ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
 เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลักดัน ให้การการ
บริหารงานตามแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านกลางบรรลุเป้าหมาย 
 
 ๗. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กบับุคลากรเกี่ยวกบักระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้ 
  ๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรทีเ่อื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
  ๓ ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  4 จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการ
ที่จะช่วย ให้เกิดพฒันาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ข้ันตอน 
คือ 
   4.๑. การบง่ช้ีความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายคืออะไรและ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย เราจ าเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรปูแบบ
ใด อยู่ที่ใคร 
   4.๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม ่แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษา ความรู้เก่า ก าจัดความรูท้ี่ใช้ไม่ได้แล้ว 
   4.๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเก็บความรูอ้ย่าง เป็นระบบในอนาคต 
   4.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรบัปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบรูณ์ 
   4.๕ การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าใหผู้้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 
   4.๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit 
Knowledge อาจจัดท าเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge 
จัดท าเป็นระบบ ทมีข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพีเ่ลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยมื ตัวเวที แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 
   4.๗ การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้
จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องกระบวนการบรหิารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)เป็นกรอบความคิด
แบบหนึง่ เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึงปจัจัย แวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้  
 



 

 

 ๘. นโยบายดา้นภาระงาน 
  ๑ มีการก าหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน (รายละเอียดตามค าสั่งมอบหมาย
งาน) 
  ๒ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  ๓ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงาน
จะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุง ภาระงาน ประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วน ราชการ ในเทศบาลต าบลบ้านกลาง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 ๙. นโยบายดา้นระบบสารสนเทศ 
  ๑ ให้ทุกงานในทกุกองใช้ข้อมลูเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  ๒ ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมลูด้ายระบบคอมพิวเตอร์ในภารกจิของงานนั้น ๆ และหาแนวทาง
ในการ เช่ืองโยงข้อมลูเพื่อใช้ร่วมกัน 
  ๓ ให้มีการปรบัปรุงฐานข้อมลูทีร่ับผิดชอบให้เป็นปจัจบุันอยา่งสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม
แผนแม่บท สารสนเทศของเทศบาลต าบลบ้านกลาง งานการเจ้าหน้าทีม่ีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง  

 ๑๐. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  ๑ มีการประชุมหัวหน้างานกบัผูอ้ านวยการกองเพือ่เป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหา อปุสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบรหิารของหน่วยงานเป็นประจ า 
  ๒ ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการพัฒนาและปรบัปรุงการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
  ๓ สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในกจิกรรม 
  ๔ ส่งเสรมิมาตรการการมสี่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕ ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพือ่ให้บุคลากร
พัฒนา ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานใหบ้รรลผุลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสงูสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
 
 ๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๑ มีการสนบัสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่าง ต่อเนื่องด้ายการส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมในหลักสตูรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒ สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการศึกษาต่อในระดบัทีสู่งข้ึน 
  ๓ มีการติดตามประเมินผลการพฒันาบุคลากรทัง้ด้านทักษะวิชาการการรอบรู้และน าผลมา
เป็นแนว ในการปรับปรงุการพัฒนาบุคลากรให้มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยใหง้านการเจ้าหน้าทีจ่ัดท า
แผนพัฒนาพนกังานเทศบาล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และรายงานสรปุผลประจ าป ี

 
 
 
 


