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เทศบาลต าบลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 
 
 เทศบาลต าบลปากพะยูน  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์   
  วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตราก าลังและการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขิงองค์กรและเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  2.  จัดท าสมรรถนะ  และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้าน
การสรรหา  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  และปรับต าแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
  3.  มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.  จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี  และคนเก่งขององค์กร 
  การด าเนินการ 
  1.  จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ.  2564 – 2566)  และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร  ระบบงานและกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ
ของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  2.  จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ระบบแท่ง) 
  3.  จ าท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  (Career  Planning) 

 2.  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง  โดยการเพ่ิมความรู้  ความสามารถ  
ศักยภาพ  และทักษะการท างานที่เหมาะสม  สอดคล้องกับสถานการณ์  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ขององค์กร  
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลปากพะยูน 
  2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ  แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 



 
  3.  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลต าบล     
ปากพะยูน 
  5.  พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  องค์ความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้  การถ่ายทอด
ความรู้  การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  การด าเนินการ 
  1.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  2.  จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม ฯ 

 3.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน  รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั้นตอนของงานปริมาณเอกสาร  
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รองรับการใช้งานระบบ  และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
  การด าเนินการ 
  1.  กรอกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติเป็นปัจจุบัน 
  2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาต่าง ๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
  3.  จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

 4.  นโยบายด้านสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญก าลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  
เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน    
ทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่ งจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการความปลอดภัย             
อาชีวปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด      
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.  ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  2.  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  3.  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย 
  4.  ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง  คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  5.  ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  ผลตอบแทนพิเศษ 
  6.  ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   



 
  การด าเนินการ 
  1.  จัดท าประกาศมาตรการให้รางวัลและบทลงโทษของพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 
  2.  ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีอยู่เสมอ 
  3.  ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบล
ปากพะยูน 

 5.  นโยบายด้านการบริหาร 
  1.  กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2.  มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน    
  3.  มรการจัดแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
  4.  มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  5.  มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจ าเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค  และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 6.  นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  1.  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
  2.  พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
  3.  พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
  4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน  โดยให้มีอัตราก าลังในแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ. 2564 – 2566  




