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 ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้รอบด้าน  มิใช่เพียงรู้ลึกใน
งานด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว  ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ  ในการแข่งขัน   
สู่ระดับสากล  ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา          
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแ ปลงอย่างรวดเร็ว  
และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  
 เทศบาลต าบลเทพาลัย  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น                   
เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างบุคลา กรที่มีคุณภาพ  เพ่ือสร้างบุคลากร              
ที่มีคุณธรรม  สมรรถนะสูง  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง            
กับความคาดหวังของรัฐบาล  และการบริการประชาชน  ตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล         
ตามพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมถึงภารกิจต่างๆ  
ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ .2542       
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล                
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเปูาหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 
....................................................................................  

1. ความเป็นมา  
   ๑.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
     เทศบาลต าบลเทพาลัย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ 
60 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอคง มีระยะทางห่างจากอ าเภอคงประมาณ              
19 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1 ต าบล 3 หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่ทั้งหมด 5.20 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 3,250 ไร่       
แยกเป็น 
  1.  ชุมชนบ้านวัด มีพื้นท่ีประมาณ 3.27 ตารางกิโลเมตร   คิดเป็น  2,043.75   ไร่ 
  2.  ชุมชนบ้านถนนนางคลาน มีพ้ืนที่ประมาณ 1.06 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 662.50  ไร่ 
  3.  ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี มีพื้นท่ีประมาณ 0.87 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น 543.75 ไร่ 

ทิศเหนือติดต่อกับบ้านมะค่า ต าบลขามสมบูรณ์ และติดที่สาธารณประโยชน์       
โคกหนองรังกา 

  ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านทุ่งหัวแหลม  ต าบลตาจั่น 
  ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านตะคร้อ และบ้านตะคร้อมิตรภาพ 4 ต าบลเทพาลัย 
  ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านขาม  ต าบลขามสมบูรณ์ 
 1.2ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ปกติ คือเป็นที่ราบ ซึ่งแบ่งออกเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง และยังมีปุาเสื่อม
โทรมในเขตที่สาธารณะโดยมีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆในพื้นที่ 
 1.3ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศของต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในเขตร้อนชื้น มี 3 ฤด ู
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม   
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

 
1.4ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในต าบลเทพาลัย  อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภทของดินเป็นดินร่วน
ปนทรายเหมาะส าหรับท านา ท าไร่ ท าสวน ใช้น้ าในการเกษตร คือบ่อ ,และแหล่งน้ าล าละเริงนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเทพาลัย 
 1.5ลักษณะของแหล่งน้ า 
               ลักษณะของแหล่งน้ าในต าบลเทพาลัย   อ าเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภท  สระน้ า,บ่อ 
 1.6ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ลักษณะของไม้และปุาไม้ในต าบลเทพาลัย อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภท ปุาผสม
ผลัดใบไม้เต็ง ไม้รังฯลฯ และมีลักษณะปุาไม้เสื่อมโทรม 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลเทพาลัย ประกอบด้วย 1 ต าบล 3 หมู่บ้าน 9 ชุมชน  ซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขต
เทศบาล ดังนี้ 

1. บ้านวัด  หมู่ที่ 9 ต าบลเทพาลัยประกอบด้วย 4 ชุมชน ดังนี้ 
    -  ชุมชนมิตรภาพพัฒนา 
    -    ชุมชนสามเหลี่ยม 
    -    ชุมชนศาลปูุตา 
    -    ชุมชนโพธิ์กลาง 

2. บ้านถนนนางคลาน  หมู่ที่ 10 ต าบลเทพาลัยประกอบด้วย 3 ชุมชน ดังนี้ 
- ประชาร่วมใจ 
- ชุมชนประสานสามัคคี 
- ชุมชนโนนพัฒนา 

3. บ้านใหม่สามัคคี  หมู่ที่ 15 ต าบลเทพาลัย ( ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ยังไม่มีประชากร
อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย)ประกอบด้วย 2 ชุมชน ดังนี้ 

    -   ชุมชนสามัคคี 1 
    -    ชุมชนสามัคคี 2 
        ภารกิจด้านต่างๆของเทศบาลต าบลเทพาลัย มีดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. ให้มีและบ ารุงทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
2. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
5. การสาธารณูปการ 
6. การผังเมือง 
7. การควบคุมอาคาร 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. กาจัดให้มีและควบคุมตลาด 
2. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
3. การจัดการการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
6. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
8. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
9. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
10. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์  
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ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้อง     
ดังนี้ 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
2. การรักษาความสงบปลอดภัย ความเป็นระเบียบร้อย การอนามัยโรงมหรสพ และล าธาร 

สถานที่อ่ืนๆ 
3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้ 
1. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้ 
1. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
3. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
4. การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้ 
                    - บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

 
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1.    การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2 .   การดูแลรักษาที่สาธารณะ    

   
      ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลฯจะด าเนินการ  

ภารกิจหลัก 
1. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
3. การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข 
4. การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
6. ให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และบ ารุงทางระบายน้ า 
7. การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการ 
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8. การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
9. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ภารกิจรอง 
1. การควบคุมอาคาร 
2. การผังเมือง 
3. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6. การจัดการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
7. บ ารุงรักษาจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
9. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
การบริหารงานของเทศบาลฯ 
แบ่งออกเป็น 1 ส านัก 5 กอง และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2563) ดังนี้ 
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ณ 

วันที่ 30 พฤษภาคม  2562   จ านวน  33  คน ประกอบด้วย 
1.   พนักงานเทศบาล  จ านวน  17  อัตรา 
2.   พนักงานครูเทศบาล  จ านวน   2  อัตรา 
3.   ลูกจ้างประจ า  จ านวน   4  อัตรา 
4.   พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  10  อัตรา 

 
3. วิสัยทัศน์  
มีหลักธรรมาภิบาล     ประสานสามัคคี        รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 ส่งเสริมการศึกษา      พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจพอเพียง   มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0      
พันธกิจ   

 ๑.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข 
 ๓.  การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 
 ๕.  การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 6.  การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 7.  การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 

 

4 



4. เป้าประสงค์ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก และรวดเร็ว 
๒. จัดให้มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟูาสาธารณะ 
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๔. ก่อสร้างซ่อมบ ารุงและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
๕. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐาน 
๖. พัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.  ส่งเสริมและสนับสนุน การท าเกษตรอินทรีย์ 
๙.  การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๑. พัฒนาระบบสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อการฟ้ืนฟู 

 
5. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength)  
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร  
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ  
3. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม  
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
6. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที่, อุปกรณ์)  
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด  
จุดอ่อน (Weakness)  
1. การสื่อสาร ระบบสารสรเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยัง

ไม่พร้อม  
2. ขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อน หลายขั้นตอน  
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้าย ลาออก ของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง  
5. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน)  

5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้ว ย

ความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน

ราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  
3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการท างาน   
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อุปสรรค (Threats)  
1. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย  
2. นโยบายลดจ านวนคนภาครัฐ  
3. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบก าหนด   

 
6. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเทพาลัย  

เทศบาลต าบลเทพาลัย  ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กร จงึได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
จัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้ 

การบริหารทรัพยากร บุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข  ขวัญ
ก าลังใจด ีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง  
เป้าประสงค์  

         วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง  และการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรแล ะเพียงพอ  มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
ของทุกหน่วยงานในองค์กร  รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล  เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
         1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ระบบงาน  และกรอบอัตราก าลัง  ให้สอดคล้อง           

กับวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  
         2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการ

สรรหา  การเลื่อนข้ัน  การเลื่อนระดับ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร                
และการบริหารผลตอบแทน  

         3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
         4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
         5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และบริหารจัดการคนดี และคนเก่ง ขององค์กร  

 
 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

เป้าประสงค์  
          ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้
การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
3. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

                     4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  
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         5. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธ รรมองค์กร  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ    
และอุทิศตนเพื่อองค์กร  

         6. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้           
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 
 3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

เป้าประสงค์  
          ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช่ในการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  

          3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน     
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
 
 4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  

เป้าประสงค์  
          เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและความพึงพอใจ  ให้ผู้ปฏิบัติงาน

เพ่ือรักษาคนดี  คนเก่ง  ไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ          
ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจัดสวัสดิการความปลอดภัยชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  และสนับสนุน         
การด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
          1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  เป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนด ีและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  
 แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล
เทพาลัยให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี  
 

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