
 

 

 
เร่ือง :    การด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน :  เทศบาลเมืองหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

เทศบาลเมืองหนองปลิง ถือว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคล่ือนองค์กร ดังนั้น จึงได้ก าหนดนโยบายด้านโครงสร้างการบริหารและประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลเมืองหนองปลิงขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ 
ให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้
ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เทศบาลเมืองหนองปลิงจึงได้ด าเนินการตามนโยบายและ   
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร  

เป้าประสงค์   
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท่ัวถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหนองปลิง เพื่อให้การขับเคล่ือนการท างานตามพันธกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร 

กลยุทธ์ 
(1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับภารกิจและบทบาทขององค์กร 
(2) มีแผนอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และนโยบายการ

บริหารของเทศบาลเมืองหนองปลิง 
(3) มีแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วน 

ท้องถิ่นในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ในระบบจ าแนกต าแหน่ง (ระบบแท่ง) ตามต าแหน่งงาน 

(4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบั ติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
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  การด าเนินการ 
(1) จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งได้

ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจและบทบาทของเทศบาลเมืองหนองปลิง  

(2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566       
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาล และ สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระบบจ าแนกต าแหน่ง 
(ระบบแท่ง) ตามต าแหน่งงาน 

 
2. นโยบายด้านประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์   
ใช้ระบบความรู้ความสามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรรหา 

การพัฒนาบุคลากร โดยยึดระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ 
คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงานในทุกโอกาส ให้ส่ิงจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ
ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม ในการท างานตามความจ าเป็น และเหมาะสมเป็นไปตามท่ีระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 

(1) น าหลักความรู้ ความสามารถ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังด้าน
การสรรหา และการพัฒนาบุคลากร 

(2) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้บุคลากรมี 
     ความสุขพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(3) ยกย่องคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองหนองปลิง 
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
(5) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

การด าเนินการ 

(1) มีการจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะและการน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท้ังด้านการสรรกา แต่งต้ัง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเล่ือน
ระดับ การปรับปรุงต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนา
บุคลากรและการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 

(2) มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานอาชีพโดยการจัดท าคู่มือแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) 

(3) มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีบรรยากาศท่ีสนับสนุนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 

เป้าประสงค์   
วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง การจัดท าแผนอัตราก าลังและการบริหาร

อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลเมืองหนองปลิง มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในเทศบาล รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
(1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และแผนอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ 
     วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลเมืองหนองปลิง 
(2) การบริหารจัดการก าลังคนเพื่อรองรับภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนของเทศบาล 
(3) พัฒนาระบบการวางแผนและติดตามการประเมินผลการใช้ก าลังคน 
(4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการก าลังคน 
(5) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงาน  

(Performance Management) โดยมีองค์ประกอบการประเมินและสัดส่วน
คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) โดยประเมินผลจากปริมาณ 

ผลงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา และความ   
ประหยัดหรือความคุ้มค่า 

- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย ประเมินสมรรถนะ
หลักสมรรถนะประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

(6)  จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานหากไม่สามารถสืบทอดต าแหน่งงานได้ให้  
      ด าเนินการสรรหามาทดแทนต าแหน่งพนักงานเทศบาลท่ีว่าง 

การด าเนินการ 
(1) มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังหากมีภารกิจ อ านาจหน้าท่ี วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
(2) ส่งเสริมส่วนราชการวางแผนและบริหารจัดการก าลังคน ท้ังการใช้อัตราพนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล 
(3) ตรวจสอบการใช้อัตราก าลังคนท้ังอัตราท่ีมีคนครอง อัตราท่ีต้ังใหม่และอัตราว่าง 
(4) มุ่งเน้นให้ส่วนราชการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอัตราก าลัง 
(5) มีการจัดท าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ

สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้บริหารและสมรรถนะประจ าสายงาน 
(6) มีการสรรหาบุคลากรมาทดแทนต าแหน่งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

ท่ีว่าง ท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การประชาสัมพันธ์เพื่อรับโอน (ย้าย) รวมถึงการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลท่ัวไปมาแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้าง 
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4. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์และในการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ปริมาณงานเอกสาร และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว และใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างบุคลากรให้มีการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง รวมท้ังสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันของทุก
คนในองค์กร 

กลยุทธ์ 
(1) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด 
  ความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
(5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบติังานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
(6) พัฒนาการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบ  

การด าเนินการ 
(1) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566        

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้าง    
ธรรมาภิบาล และ สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในระบบจ าแนกต าแหน่ง 
(ระบบแท่ง) ตามต าแหน่งงาน 

(2) มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
(3) มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นประจ า 
(4) มีการจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน 
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