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ค าน า 

ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความ เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด ความสามารถของ
ประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและ รองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าใหบุ้คลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้อง อาศัยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลวังโพธิ์ จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณธรรม สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการประชาชน ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ 
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลวังโพธิ์  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
1. ความเป็นมา  

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะพ้ืนที่บางส่วนของต าบลลุ่มสุ่ม   อ าเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี  ขึ้นเป็นสุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่าสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  73  
ตอนที่  99  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน พ.ศ.2499  และได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่มเพ่ือ
ความเหมาะสมในการบริหารและการทะนุบ ารุงท้องถิ่น ในวันที่3 สิงหาคม พ .ศ . 2525 ต่อมาได้มี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม  
116  ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  เป็นผลให้สุขาภิบาลลุ่มสุ่มเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลต าบลลุ่มสุ่ม  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ. 2542   และได้มีการเปลี่ยนชื่อเทศบาล   จากเทศบาล
ต าบลลุ่มสุ่มเป็นเทศบาลต าบลวังโพธิ์  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องเปลี่ยนชื่อเทศบาล ลงวันที่  20  
ตุลาคม  พ.ศ 2549  ซึ่งผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศ  นับตั้งแต่วันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ.  2549 เป็นต้นมา  
เทศบาลต าบลวังโพธิ์มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  2,108  คนแยก เป็นชาย 1,082คน แยกเป็นหญิง 1,026
คน มีจ านวนครัวเรือน  837 ครัวเรือน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ออกเป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง  และกองการประปา โดยมีภารกิจ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้  

ภารกิจหลัก  

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
๒. ให้มีและบ ารุงทางน้ าทางบก  
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม  
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  

ภารกิจรอง  

๑. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
๓. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
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๕. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
๖. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  
๗. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
๘. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
๙. เทศพาณิชย์ 
๑๐. การผังเมือง การควบคุมอาคาร  
๑1. การดูแลที่สาธารณะ  
๑๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์  
๑๔. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
๑๕. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๑๖. การส่งเสริมกีฬา  
๑๗. การสังคมสงเคราะห์  

รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒. วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลวังโพธิ์ อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

“เทศบาลต าบลวังโพธิ์เมืองน่าอยู่   มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี    มีความพร้อมทางการศึกษา   

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมธรรมาภิบาล”  

๓. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
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4 เป้าประสงค์ 

เป้ามุ่งหมาย/เป้าประสงค์  เพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

1. มีอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเขตอ าเภอไทรโยค วัดผลจากรายได้ของประชากรใน
เขตพ้ืนที่ ข้อมูลจากความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร พร้อมทั้งมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 

2. วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีท้องถิ่นในอดีตยังคงด ารงอยู่ โดยจากความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน ผลักดันให้เกิดกิจกรรม/โครงการที่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายขุองทุกปี โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา และโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

3. มีระบบการให้บริการสาธารณะ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อาทิเช่น ถนน
ครอบคลุมเส้นทางหลัก  น้ าประปาเพียงพอต่อความต้องการอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า/แสงสว่างทั่วถึงร้อยละ 75 
ของครัวเรือน และได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

4. มีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  พร้อมทั้ง
มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและในเขตแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 

๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน

สถานการณ์ ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างาน
ขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ 
ท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   
SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น    
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2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 

ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลต าบลวังโพธิ์ (ระดับตัวบุคลากร) 
 

จุดแข็ง   S 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ ในพ้ืนที่ เทศบาลและพ้ืนที่ ใกล้ 
เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน   W 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ อบต. 
2. ท างานในลักษณะเชื่อความคิดส่วนตัวมากกว่า
หลักการและเหตุผลที่ถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหนี้สิน 
  

โอกาส   O 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายขึ้น 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ท างานและ เทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด   T 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยาก
ของงาน 
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 
  



-5- 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลต าบลวังโพธิ์ (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และ เทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้
จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

จุดอ่อน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา เทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต เทศบาล ท าให้รู้ 
สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพ่ิมข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด  T 
1 . มี ร ะบ บ อุป ถั ม ภ์ แ ล ะกลุ่ ม พ รรค พ วก จ าก 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ แ บ บ เค รื อญ าติ ใน ชุ ม ช น  ก าร  
ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบญาติพ่ี
น้อง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความ รู้ ที่ มี จ ากั ด ท า ให้ ต้ อ ง เ พ่ิ ม พู น ความ รู้ ให้
หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของ 
เทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 
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๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลวังโพธิ์  

เทศบาลต าบลวังโพธิ์  ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ 
และ แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้
การ บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญ
ก าลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  

เป้าประสงค์  

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ  
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน 
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง 

ด้าน การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

เป้าประสงค์  

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่ วถึง และต่อเนื่ องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 
ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร  

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 เป้าประสงค์  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้าน 
บุคลากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือ รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต  

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

เป้าประสงค์  

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะใน 
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และ 
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็น

ธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  



-8- 

7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  

แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
เทศบาลต าบลวังโพธิ์ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 
........................................................................................................................ ...... 


