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…………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานของทุกองค์กร จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ ที่ควบคุมและก ากับการด าเนินการเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่
องค์กร  โดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ถ้าขาด 
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้การท างานไม่มีประสิทธิผล ล่าช้า และเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร  ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองตาคงจึงได้จัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) ขึ้นเพ่ือเป็นการก าหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องให้มีความรู้
ได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่ง โดยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลังสามปี(พ.ศ. 2564 – 2566) และแผนพัฒนา
บุคลากร (พ.ศ.2564 – 2566) ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดีและวิธีการปฏิบัติงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเทศบาล 
 2.5 เพ่ือด ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองตาคงระยะสั้น  
 

 ผู้บริหาร 
       3.1.1 พนักงานในองค์กรสามาถน านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วง 
    3.1.2 การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม 
       3.1.3 พนักงานมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 พนักงาน 
       3.1.4 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
       3.1.5 องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคนให้ได้รับการ
พัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
      3.1.6 องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง ให้ได้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร/โครงการ 
      3.1.7 ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
   3.1.8 ข้าราชการน าหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในการบริหารบุคคลอย่างโปร่งใส 
 

 ประชาชน 
       3.1.9 สามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
   3.1.10 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน 
   3.1.11 น าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขให้กับประชาชน 
 
 3.2 ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองตาคงในระยะยาว 
 

 ผู้บริหาร 
    3.2.1 มีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
        3.2.2 สามารถปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ 
 พนักงาน 
    3.2.3 เทศบาลต าบลหนองตาคง เป็นองค์กรที่น่าอยู่ 
        3.2.4 มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ และหน้าที่ราชการ 
 ประชาชน 
    3.2.5 องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
    3.2.6 องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างดียิ่ง  
    3.2.7 องค์กรสามารถท างานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
……………………. 

 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาประเพณีสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี บริหารงานด้วยความต้องการโดยเน้นประชาคมต าบลเป็นหลัก ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต 
 2. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 4. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 5. จัดและบ ารุงรักษาสถานที่เพ่ือการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 6. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 7. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 8. ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 9. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
 10. สืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 11. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองตาคง จึงได้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพ
และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลหนองตาคง จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 (1) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 (1) พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต 
 (2) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (3) จัดและบ ารุงสถานที่เพ่ือการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 (4) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 (1) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 (2) สืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 (1) ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
 (2) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 (1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร 
 (1) พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต 
 (2) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความโปร่งใสในการบริหารงาน 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก/ภายใน 
 

 1. ปัจจัยภายนอก 
     ได้แก่ นโยบายและเสถียรภาพของรัฐบาล สถานะทางการคลังของประเทศ รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณ ตาม พ .ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สรุปโดยรวมปัจจัยภายนอกเหล่านี้มีผลต่องบประมาณท่ีท้องถิ่นจะได้รับจัดสรร ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นทั้งในทางบวกและทางลบ 
 

 2. ปัจจัยภายใน 
     จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีความต้องการในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งขอบข่ายและปริมาณของปัญหา/ความต้องการที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการให้เทศบาล
ต าบลหนองตาคงด าเนินการนั้น มีปริมาณมากเกินศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่ บางปัญหา/ความต้องการนั้น 
ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง แต่ขาดการมีส่วนร่วม จึงท าให้เทศบาลต าบลหนองตาคงมีปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องน ามาแก้ไขหรือตอบสนองเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่นได้ทั้งหมด ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายในท้องถิ่น) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาต าบล ถ้าสามารถ 
แก้ไขปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาที่ไม่เกินศักยภาพของชุมชนได้เอง จะท าให้เทศบาลต าบลหนองตาคง
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 



 
 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 

 จุดแข็ง (S) 
 1. ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการด าเนินงาน (อาทิ เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก
น้ า รถกระเช้าไฟฟ้า รถขุดตักฯ รถแบคโฮ รถหกล้อ ฯลฯ) 
 2. มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ 
 3. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพและอุดมสมบูรณ์ เช่น ล าไย ฯลฯ 
 4. เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

 จุดอ่อน (W)  
 1. งบประมาณในการด าเนินงานตามแผนพัฒนามีไม่เพียงพอ 
 2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานยังไม่เพียงพอ 
 3. ปัญหาด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
 4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรผันผวน ไม่สอดคล้องต้นทุนการผลิต 
 5. ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 6. การมีส่วนร่วมจากประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ  
 7. ชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง 
 

     โอกาส (O) 
 1. นโยบายรัฐบาลที่เอื้อต่อการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  
 3. การส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ 
 5. การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (T) 
 1. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นท่ีในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. อาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น 
 3. ราคาวัสดุ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาสูง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงตามไปด้วย  
 4. ประชากรแฝงในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 
 5. ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการน ามาปฏิบัติหรือยากต่อการน าไปปฏิบัติ  
 6. การโอนถ่ายภารกิจและงบประมาณตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่สัมพันธ์กับการจัดสรรงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. สถานการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ 
 8. ปัญหาการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลแต่ละชุดไม่มีเสถียรภาพ 
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บทที่ 3 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
……………………….. 

  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 

 บุคลากรถือว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เกิดความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและก าลังใจที่ดีเกิดพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
และมีศักยภาพเพ่ิมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ด้านการวางแผนก าลังคน 
     จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ และการใช้อัตราก าลังของบุคลากร เพื่อให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองตาคง เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 

 2. ด้านการสรรหา บรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร 
                    2.1 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้บริหาร ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 63) พ.ศ.2561 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 
    2.2 การสรรหาบุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ ให้ด าเนินการตามแผนการสรรหา ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด 
 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
     3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
     3.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
     3.3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
    3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเทศบาล 
    3.5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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 4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาคง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
      4.1 การเลื่อนเงินเดือน  
      4.2 การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น  
      4.3 การให้เงินรางวัลประจ าปี  
      4.4 การพัฒนาผลงานของข้าราชการ  
      4.5 เป็นเครื่องมือควบคุมการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
 

 5. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ 
           5.1 จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  

 6. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาความดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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บทที่ 4 

การติดตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) 
……………………….. 

 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วย 
 1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองตาคง            เป็นประธาน  
 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกคน             เป็นกรรมการ  
 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล   เป็นกรรมการและเลขานุการ  
     โดยให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลต าบล
หนองตาคงประจ าทุกปี และสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลให้นายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาคงรับทราบเพื่อพิจารณา 
 
 
 

……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาคง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(พ.ศ.2564 – 2566) 
…………………………….. 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA)  
เทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ด าเนินการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน   
 

 เทศบาลต าบลหนองตาคง จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่       เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                 พันจ่าตรี         
                                     ( วิสวัส  เอิบสภาพ ) 
                             ปลัดเทศบาลต าบลหนองตาคง  ปฏิบัติหน้าที่ 
                   นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาคง 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

…………………………….. 
 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่าง  ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ ที่ควบคุมและก ากับการ
ด าเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร  โดยยึดหลักของคุณธรรมในการ  
ด าเนินการประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ  
ความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล  และ
ความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร  
 

 เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญ  และหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
ระบบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมี  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด  ประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่  รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล  เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน  ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้  
                    1) การวางแผนก าลังคน  
         เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้  
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม  
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและต าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ  
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุ พันธกิจขององค์กรต่อไป  
     2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
                        การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี  
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม  
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลต า บลหนองตาคง ให้



ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่  กับ
ความเป็นคนดีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ คณะกรรมการแผน  
 
 
อัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน  ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น  ๆ ประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพ  และจะ
น าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
 3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
     เทศบาลต าบลหนองตาคง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไป ตาม นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI) จากเป้าหมาย
ของ องค์กรลงสู่  ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ 
ต่างๆ Corporate Competency เทศบาลต าบลหนองตาคงน า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและ
ผู้บริหารเพ่ือ น าไปสู่การ บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
 4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     เทศบาลต าบลหนองตาคง น า เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหา
และ เลือกสรร  พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ 
กระบวนการ เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV) ระบบประกาศ
การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ( EGP) ระบบบันทึกบัญชี ( E-laas) ระบบ ศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่น แห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ  
การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบ ความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ  
รองรับ Thailand 4.0 ต่อไป  
 5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
     เทศบาลต า บลหนองตาคง  มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตาม  
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ  
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับ หน้าที่  
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับ ผลตอบแทน สิทธิ  
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม  
 6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
     เทศบาลต า บลหนองตาคง  ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 
(Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอ แนวคิดใหม่  ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่าง  ๆ ให้มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม ( Team of Professionals) โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม  
และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 



 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

1. นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง 
 

กระบวนการบริหาร กลยุทธ ์
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลหนองตาคง  ในการวิเคราะห์

อัตราก าลัง  เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ  และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท า
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของ เทศบาลต าบลหนองตาคงพิจารณา  
2. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และ
น าไปสู่การก าหนดจ านวน / ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน ต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เช่น การปรับปรุง ต าแหน่ง ส าหรับ
พนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น, การขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/
พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้าง ทั่วไปเป็น พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 
2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ  

พนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีก าหนด  
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน การสรรหา บรรจุ และ แต่งตั้ง 
ตามระเบียบ/ ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน  
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ได้ตามกรอบอัตราก าลัง  
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม กรอบอัตราก าลัง  

 
3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้าง  
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่งแต่
ละกอง / ส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ  หรือ
สมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนด
ระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น  
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง และจัดล าดับผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่างชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง  และ



เป็นการ ส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่าง เต็ม
ความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการให้บริการด้านการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล  
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร   
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง  
สม่ าเสมอ  
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น  
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงาน
ครูระบบ HR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, Eplan E-gp, ccis 

 
 
5. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน 
 

รายการ ตัวชี้วัด 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 

2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549  
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึง 2559  
5. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงิน
ค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
6. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  ส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 \ 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ก าหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 

 
 
 



 
 
 
6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
 

รายการ ตัวชี้วัด 
การสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการ เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
2. จัดให้มี กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพ  
การท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day, Sport 
Day, จิตอาสาเพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม , และเพ่ือสร้าง 
บรรยากาศในการท างาน บทบาทภารหน้าที่, สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานให้
บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ า เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างการ
ยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร  
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลหนองตาคงจัดขึ้น และท่ีจัด
ร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพัน
และอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ และแสดงแบบอย่างท่ีดี
ในด้านจริยธรรม คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 

 
 
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน   
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของ  
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าข้ึน โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา 
3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     เป้าประสงค ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     กลยุทธ ์
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
 


