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เทศบาลตำบลวังโพธิ์  อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 

  



คำนำ 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ  เข้มแข็งในทุก
ด้าน เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ  หลากหลายและ
ครอบคลุมการดาเนินการในหลายด้าน โอยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นอีกด้านหนึ่งที่ จะขาดการพัฒนา
ไม่ได้และถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความสำเร็จ และ ถือเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะท้าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเร็จละล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่  วางไว้เพื่อให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ จัดท้าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ขึ ้น โดยได้ดำเนินการตาม  กรอบมาตรฐานความสำเร็จ ๕ ด้าน ที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด ได้แก่  

๑. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์  
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๓. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๔. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
๕. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  

ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตำบลวังโพธิ์ มีแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่  สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมี  ประสิทธิภาพ จึงได้
ดำนินการจัดทาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบริหารทรัพยากร
บุคคลได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ บริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ จะนำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ การจัดท้า เพื่อเป้าหมายสำคัญในการ
ผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็น เทศบาลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

.......................................................... 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่ง เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร  
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้ม ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั ่วถึง และต่อเนื ่องโดยการเพิ ่มพูนความรู้  

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์วิสัยทัศน์และ ยุทธศาสตร์  
ขององค์การ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  

1. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
2. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท้าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับ ตามสาย อาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศ

ตนเพื่อ องค์กร  

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการท้างานอย่างต่อเนื่อง  

2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล  

เป้าประสงค์   

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพและทักษะการท้างานทีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้  
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  



1. จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และภารกิจอ้านาจหน้าที่ของ
เทศบาล  

2. จัดท้าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสาย อาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และอุทิศตนเพื่อ องค์กร  

5. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็นธรรม 
เป็นที่ยอมรับ ของบุคลากรของหน่วยงาน  

6. จัดทำสมรรถนะและน้าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน
การสรรหา การ เลื ่อนเงินเดือนและการปรับต้าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหาร ผลตอบแทน  

7. จัดท้าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  

๓. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง  

เป้าประสงค์  

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการ 
บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน  และการก้า
หนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์พันธกิจ  

2. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน 
การสรรหา การเลื่อนข้ันและปรับต้าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหาร ผลตอบแทน  

3. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  

4. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  



5. จัดท้าแผนการสืบทอดต้าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร  

เป้าประสงค์  

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก โอกาส 
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนา  มัย และ
สิ่งแวดล้อมในการท้างาน ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุน การดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน  

3. ยกย่องชมเชยพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท้าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร  

4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ  

5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

4 นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้  

เป้าประสงค์  

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะน้ามาใช้ หรือถ่ายทอด  
กันภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้คงจะอยู่เป็น  
ความรู้ขององค์กรตลอดไป  

กลยุทธ์  

๑. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู้  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด  

๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ขององค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. จัดทำแผนการจัดการความรู้(KM Action Plan)”  



5 นโยบายด้านภาระงาน  

๑) มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน  

๒) มีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  

๓) บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท้าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอโดยทุกงาน
จะต้องมีการ ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง
ภาระงาน ประจำทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาค้าสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการในเทศบาล แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน หรือเมื่อมี
ภาระงานเปลี่ยนแปลง ไปจากเดิม  

6.นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค์  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หาร จัดการ 
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน  
ปริมาณเอกสาร สามารถน้าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้าน  
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  

3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ 
รองรับการ ใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  

7 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร  

๑) มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อำนวยการกองเพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำ 

๒) ทุกงานมีการประชุมงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  

๓) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

๔) ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  



๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทำงาน เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาทักษะและ ความชำนาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพ
สูงสุด และมี ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๑) มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร  

๒) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  

๓) มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการ และการรอบรู้และนำผลมา
เป็นแนว ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564 – 2566)  

9. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ  

๑) มีการจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  

๒) มีการจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั ้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจำเดือนเวียนให้ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน  

๓) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบการบริหารและ
จัดการตาม ระบบบัญชีมาใช้  

๔) มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กอง
คลัง ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดำเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ
เป็นประจาทุกเดือน  

10. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๑) สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น  

๒) จัดทาแผน/กิจกรรม/โครงการที ่เป ็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท้านุบ ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

๓) ดำเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่น้า
ไปสู่การ สร้างสรรค์รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  



11.นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลวังโพธิ์  

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น (ก.ถ.) ได้ก ำหนด 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ จากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น เครื่องกำกับความประพฤติได้แก่  

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความ  
รับผิดชอบ  

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็น หลัก  
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
แผนปฏิบัติการ/โครงการ  

แผนปฏิบัติการ / โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ให้ดำเนินการจัดท้าเป็นแผนดำเนินงานเป็นรายปีงบประมาณ  

…………………………………………………………… 


