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บทที่ 2
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญและมีค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินการของ
องค์กร เทศบาลตาบลขามสะแกแสง จึงได้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขึ้น สาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้การปฏิบัติงานมี
ความสุ ข มี ขวั ญ และกาลั ง ใจที่ ดี เกิ ดความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ งาน และมี ศั กยภาพเพิ่ม ขึ้น เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร
เป้าประสงค์
มอบอานาจในการตัดสินใจให้หัวหน้ากองหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริหารงาน การบริการประชาชน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
๑. กระจายอานาจไปสู่หัวหน้ากองหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
2. มีการติดตามผลด้วยการประชุมเพื่อที่จะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. มุ่งเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๒. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และทักษะการทางาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจของเทศบาลตาบลขามสะแกแสง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลสาเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
กลยุทธ์
๑. จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับและสายงาน โดยการส่งไปอมรมสัมมนา ไม่เพี ยงแต่ตาม
สายงานตนเองเท่านั้น แต่รวมถึงความรู้ด้านอื่นที่น่าสนใจและคุ้มค่าด้วย
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม
๔. ปรับ ปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรมและเหมาะสม เป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรในองค์กร
๕. มีการกาหนดสมรรถนะและนามาใช้เพื่อประกอบการสรรหา แต่งตั้ง เลื่อนระดับ
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3. นโยบายด้านอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลัง
เป้าประสงค์
วางแผนและส่งเสริมการบริหารกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและมีบุคลากรที่
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร
กลยุทธ์
๑. ทบทวนและปรั บ ปรุ งโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลั ง ให้ ส อดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเทศบาลตาบลขามสะแกแสง
2. บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นตามพันธกิจขององค์กรและความคุ้มค่า
๓. การจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดี คนเก่งขององค์กร
โครงร้างเทศบาลตาบลขามสะแกแสง ได้แก่ สานักงานปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง
กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปา และหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้
หมาย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังเดิม
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
เหตุ
๑. สานักปลัดเทศบาล
๑. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 งานนิติการ
1.2 งานนิติการ
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
1.3 งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
1.4 งานประชาสัมพันธ์
1.4 งานประชาสัมพันธ์
1.5 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานกิจการสภา
1.6 งานกิจการสภาเทศบาล
ฝ่ายอานวยการ
ฝ่ายอานวยการ
1.7 งานธุรการ
1.7 งานบริหารทั่วไป
1.8 งานการเจ้าหน้าที่
1.8 งานการเจ้าหน้าที่
1.9 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.9 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
1.10 งานจัดทางบประมาณ
๒. กองคลัง
๒. กองคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1 งานธุรการ
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2.3 งานผลประโยชน์
2.3 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
2.4 งานการเงินและบัญชี
2.4 งานการเงินและบัญชี
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.5 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.6 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.6 งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
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โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๓. กองช่าง
ฝ่ายบริหารงานช่าง
3.1 งานธุรการ
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสาธารณูปโภค
3.5 งานสวนสาธารณะ
3.6 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4.1 งานธุรการ
4.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.3 งานรักษาความสะอาด
4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.5 งานสัตวแพทย์
4.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๕. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
5.1 งานธุรการ
5.2 งานพัฒนาการศึกษา
5.3 งานการศึกษาปฐมวัย
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ
5.5 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6. กองการประปา
ฝ่ายบริการและซ่อมบารุง
6.1 งานธุรการ
6.2 งานการเงินและบัญชี
6.3 งานผลิตและบริการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๓. กองช่าง
ฝ่ายบริหารงานช่าง
3.1 งานบริหารงานทั่วไป
3.2 งานวิศวกรรมการโยธา
3.3 งานผังเมือง
3.4 งานสาธารณูปโภค
3.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
3.6 งานติดตั้งซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
4.1 งานบริหารงานทั่วไป
4.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.3 งานบริการรักษาความสะอาด
4.4 งานส่งเสริมสุขภาพ
4.5 งานสัตวแพทย์
4.6 งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๕. กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารการศึกษา
5.1 งานบริหารงานทั่วไป
5.2 งานพัฒนาการศึกษา
5.3 งานการศึกษาปฐมวัย
5.4 งานกีฬาและนันทนาการ
5.5 งานบารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6. กองการประปา
ฝ่ายบริการและซ่อมบารุง
6.1 งานบริหารงานทั่วไป
6.2 งานการเงินและบัญชี
6.3 งานควบคุมการผลิตและน้าประปา
6.4 การบริการและซ่อมบารุง
7.หน่วยตรวจสอบภายใน
7.1 งานตรวจสอบภายใน

หมาย
เหตุ
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4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร
เป้าประสงค์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุก และพึงพอใจให้บุคลากรเพื่อ
รักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร์ โดยการส่งเสริบความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
๓. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร
๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ
๕. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้
เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะนามาใช้ หรือถ่ายทอดกัน
ได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่ตลอดไป
กลยุทธ์
๑. การบ่งชี้ความรู้ พิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายอะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบวางโครงสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบในอนาคต
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕. การเข้า ถึงความรู้ ท าให้ ผู้ ใ ช้ค วามรู้เ ข้า ถึง ความรู้ที่ต้ องการได้ง่า ยและสะดวก เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

