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--------------------------------------------------- 

เทศบาลเมืองทับกวาง ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านสวัสดิการ ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลัง ด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  ด้านภาระงาน ด้านระบบสารสนเทศ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน  
เป้าประสงค์   
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลังและ        

การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงการสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองทับกวาง  
๒. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล         

ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผน        
การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
๕. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเก่งขององค์กร 
การดำเนินการ  
1. ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
2. จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร (ตามคู่มือการประเมินผลการ

ปฏิบัติการ) 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  
เป้าประสงค์    
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั ่วถึง และต่อเนื ่อง โดยการเพิ ่มพูน ความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  
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กลยุทธ์  
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองทับกวาง  
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด

ตำแหน่งและการ บริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  
๓. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน   

ทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาลเมือง

ทับกวาง  
๕. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
การดำเนินการ  
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมตามสายงาน 
3. จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองทับกวาง 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
เป้าประสงค์    
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรองรับการใช้ งานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
การดำเนินการ  
1. บันทึกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

๔. นโยบายด้านสวัสดิการ  
เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  

เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย 
อาชีวะปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  
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กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
๓. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร  
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
๕. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การดำเนินการ  
1. บันทึกระบบฐานข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการลาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
3. จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมด้านสารสนเทศ 

๕. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร  
5.1 กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
5.2  มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ

ทิศทางท่ีวางไว้  
5.3  มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้  
5.4  มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้

มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
5.5  มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมประจำเด ือน และคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
การดำเนินการ  
1. จัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
3. จัดการประชุมประจำเดือนเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๖. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  
6.๑ บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจ  
6.๒ พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กำลังคน  
6.3 พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน  
6.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกำลังคน  
การดำเนินการ  
1. จัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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๗. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  
7.๑ สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการ

จัดการความรู้  
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  
7.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง 

ๆ ขององค์กร และ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7.4 จัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

- กระบวนการจ ั ดการคว ามร ู ้  ( Knowledge Management Process) เ ป็ น
กระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการของ ความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  

- กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายใน องค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  

การดำเนินการ  
1. จัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และอัพเดตลงเวบไซต์เทศบาล 
2. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านช่องทางต่าง ๆ 

๘. นโยบายด้านภาระงาน  
8.1 มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน  
8.2 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
8.3 บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุก

งานจะต้องมีการประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ปรับปรุงภาระงานประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำคำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ ในเทศบาลแยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ทุกรอบการ
ประเมิน หรือเมื่อมีภาระ งานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

การดำเนินการ  
1. จัดทำคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคลากร 
2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

๙. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  
9.1 ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
9.2 ให้ทุกงานจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหา

แนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือใช้ร่วมกัน  
9.3 ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ปฏิบัติตาม

แผนแม่บทสารสนเทศของเทศบาลเมืองทับกวาง กองการเจ้าหน้าที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

การดำเนินการ  
1. ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งเอกสาร 
2. จัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
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๑๐. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
10.1 มีการประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย กับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผล

ติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ  
10.2 ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน  
10.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
10.๔ ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู ้ในกระบวนการทำงาน เพื ่อให้

บุคลากรพัฒนา ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

การดำเนินการ  
1. จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย กับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม 

และร่วมแก้ไขปัญหา อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงาน 
2. จัดประชุมแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ 

๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
11.1 มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
บุคลากร  

11.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
11.3 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และ

นำผลมาเป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
การดำเนินการ  
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร และ

จัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ภายในองค์กร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๑๒. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
12.1 มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินรายได้ ให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  
12.2 มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 

ประจำเดือนเวียนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  
12.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการ

บริหารและจัดการตามระบบบัญชีมาใช้  
12.4 มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดย

ให้กองคลังดำเนินการจัดการทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้ว ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกองและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน  
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การดำเนินการ  
1. จัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณ 
2. จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินการเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ 

๑๓. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เทศบาลเมืองทับกวาง โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        

ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน อาศัยอำนาจตามมาตรา 
๒๕ วรรคเจ็ด และ (๑๒) ประกอบมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ  
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
การดำเนินการ  
1. แจ้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน เขียนค่านิยมหลักทั้ง 

9 ข้อ ด้วยลายมือของตนเองนำเสนอนายกเทศมนตรี และแนบทะเบียนประวัติของตนเอง 

********************************************* 
 

 


