
 

 

 

 

 

 

การด าเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองแจระแม 
 

  เทศบาลเมืองแจระแมถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กรจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมี
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโนบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
    เป้าประสงค์ 
 วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงานการจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกหน่วยงานใน
องค์กรรวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะ
ที่พ่ึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  
  กลยุทธ์ 

๑.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ 
๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง

ด้านการสรรหา การเลื่อน   ขั้นและการปรับต าแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน การวางแผน การ
พัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดท าระเบียบประเมินผลการเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
      เป้าประสงค์ 

       ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท า ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์การ เพื่อให้มี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธ์กิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 
 
 



 กลยุทธ์ 
๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงานปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหา รงาน ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับ

การพัฒนาระบบในอนาคต 
 
ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับองค์กร โยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุ กโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้

เหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    ๓. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร 

๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
 



 
๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและ

การรอบรู้และน าผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

(พ.ศ.25๖๑-256๓) 
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

๑) มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๒) มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงานประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ประจ าเดือนเวียนให้บุคลากร และประโยชน์ทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 

๓) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็น
ระบบการบริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 

๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

 โดยให้กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุก
ฝ่ายและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

๒) จัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓) ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 

นโยบายด้านภาระงาน 
๑) มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่าง

สม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงภาระงานประจ าทุกเดือน 

 โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จักท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการในองค์กรการบริหารส่วนต าบลเวียง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบ
การประเมินหรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
๑) ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
๒) ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ 

และหาแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
๓) ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บทสารสนเทศของเทศบาลเมืองแจระแม งานการเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

 



นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๑. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผล

ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญาหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๔. ส่งเสริมมาตรากรการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน 

เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 

 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลเมืองแจระแม 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น
โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึด

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
   

 
     
     

 
 
 
                 

  
 
 

 
 
 
 



 

 


