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ผลการด าเนินงานการพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 
  ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมโดยยึดหลัก  
  สมรรถนะ ผลงานและคุณธรรม 
- การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย   
  บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ  
  และสมรรถนะที่เหมาะสมกับภารกิจ 
- การประเมินผลงาน พิจารณาความดี   
  ความชอบอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  
   ตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด   
   โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
2. บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมเพ่ือให้จัดการงานบริการอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
4. สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขต และคัดเลือก 
   ลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ า โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   คัดเลือก เพ่ือด าเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ  
   เป็นคนดีเข้ามาปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี การพิจารณาความดี  
   ความชอบเพ่ือเลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง การพิจารณา  
   ข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่กรุงเทพมหานครก าหนด  
   ประกอบด้วย คุณภาพของงาน ความทันเวลา ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ที่ปฏิบัติได้ การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  
   ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอุตสาหะ  
   การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและลูกจ้างที่ดี 
6. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
   มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
    

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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นโยบาย ผลการด าเนินงาน 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

      ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 โดยยดึหลักคุณธรรม นิตธิรรม ซื่อสัตย์ สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้รวดเรว็ ฉับไว เต็มใจให้บริการ
และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร  
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ  
  ท างานที่ดี  
- จัดสวัสดิการและเสริมสร้างบุคลากรให้มี  
  ความผูกพันต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรักษาความ 
   สะอาด การจัดภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏบิัติงาน 
8. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลและสิทธิประโยชน์ตาม 
   กฎหมาย เชน่ การลา ค่ารักษาพยาบาล เงินทุนสนับสนุนการศึกษา  
   บุตร บ าเหน็จบ านาญ อาคารสงเคราะห์ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ  
   เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
   ราชการ ค่าโทรศัพท์ที่ได้รับอนุมัติเป็นรายบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์   
   สมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เครื่องแบบลูกจ้าง   
   เงินรางวัลฯลฯ  
9. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการ 
   ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและเพ่ิม  
   ประสิทธิภาพของบุคลากร 
10. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม  
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร เช่น กิจกรรมออกก าลังกาย  
   การตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เป็นต้น 
 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  ทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ   
  ประสิทธิผล  
- พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ  
  ปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นมือ  
  อาชีพและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
  ทางเศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าทาง 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้  
  ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ  
  ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ส านักงานเขตทวีวัฒนามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
   กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2. จัดส่งขา้ราชการและบุคลากรเขา้รับการฝกึอบรม/สมัมนา/เข้าร่วม 
   กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น  
   เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ท้ังด้าน  
   วิชาการ การปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 
3. มีการสอนงาน (Coaching) และติดตามการปฏิบัติงานในทุกๆ  
   ขั้นตอน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคอยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) และ 
   หัวหน้าฝ่ายคอยดูแล ให้ค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ 
4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ระดับผู้บริหาร 
   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง เดือนละ 1 ครั้ง  
   เพ่ือมอบนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล เน้นการท างานเป็นทีม   
   อย่างมีคุณภาพและลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
5. มีการจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานบางสายงานและสนับสนุน  
   ข้าราชการและบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้  
   หลากหลายพร้อมปฏิบัติงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
6. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับความสามารถ 
   ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาผลประโยชนแ์ก่ทางราชการและ   
   ประชาชนผู้มารับบริการ 
7. ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นปัญหาของงานที่ปฏิบัติและให้ 
   ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
   ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอแนะเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
   ยุคสมัย 
8. ส่งเสรมิให้บุคลากรในส านกังานเขตทกุคนปฏิบัติตนตามวฒันธรรม 
   องค์กร เพ่ือเกียรติและศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการและบุคลากร  
   ของส านักงานเขตทวีวัฒนา  
9. ส่งเสริมบุคลากรให้มีค่านิยมในงานบริการ (Service Mind) 
10. ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการเชิงรุกโดยการตรวจพ้ืนที่ประจ า 
   สัปดาห์ และศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง 
   ในการสร้างองค์ความรู้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ 
11. ส่งเสริมบุคลากรให้น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วย 
   ในการปฏิบัติงาน 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านการรักษาวินัย 
- เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของทาง 
  ราชการ โดยเฉพาะการรักษาวินัย  
- ให้ข้าราชการตระหนักในหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบและสามารถด ารงตนใน 
  ราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามกฎ  
  ระเบียบ จรรยาบรรณของทางราชการ  
- ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและป้องกัน 
  มิให้บุคลากรกระท าผิดวินัย 
 
 
 

 

1. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายพร้อมเผยแพร่และให้ความรู้กับ 
   บุคลากรเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ โดยเฉพาะการรักษา 
   วินัย  
2. ก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และ 
   มาตรฐานจริยธรรมอันดี 
3. กรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
   หน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
   โดยทันทีด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งประสาน เร่งรัด ติดตามและ          
   รายงานผลการด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบภายใน  
   ระยะเวลาที่ก าหนด โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ   
   ข้อบัญญัติ หนังสือสั่งการ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 
4. บุคลากรในหน่วยงานผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการ 
   ปฏิบัติงานหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สามารถรอ้งทุกข์  
   หรือแจ้งผู้บังคับบัญชาได้ทุกระดับ หรือตามช่องทางที่ส านักงาน 
   เขตก าหนด 
 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- ให้บุคลากรยดึถือปฏิบัติหนา้ที่ตามระเบียบ   
  กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยประมวลจรยิธรรม 
  ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
  และมาตรการภายในของส านักงานเขต 
- ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม  
  จริยธรรมกับบุคลากร ในการขับเคลื่อน  
  การด าเนินงานเพ่ือป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริต 
- น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ธ ารงไว้ซึ่ง  
  วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

1. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้มี 
   ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัยและมาตรฐานทางจริยธรรม 
2. ด าเนินการตามหลักความเป็นธรรม เริ่มจากผู้บังคับบัญชาไม่เลือก 
   ปฏิบัติและปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวล  
   จริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 
3. มีมาตรการตา่ง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมสุจริต 
   ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้แก่ มาตรการเผยแพร่  
   ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   
   มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการ 
   จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน          
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
   ผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและ  
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

นโยบาย ผลการด าเนินงาน 



กิจกรรมการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         นายดชิา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา ได้ประกาศและมอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเขตทวีวัฒนาทุกคนทราบ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวทางในการขับเคลื่อน      
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร 



          นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์  
เพื่อมอบนโยบายต่างๆ ให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายน าแนวนโยบายไปขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร 



มีการมอบหมายงานทีม่ีความเหมาะสมกับความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แกท่างราชการและประชาชนผู้มารับบรกิาร 



มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม มีการรกัษาความสะอาด  
การจดัภมูิทศัน์เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏบิัติงาน 



การจดักิจกรรมออกก าลังกายส าหรบับคุลากรในส านักงานเขต 

กิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุให้บุคลากรในหน่วยงาน 
มีสุขภาพกายและใจทีด่ ี

จัดสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 



จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณภาพชีวิต 



การสอนงาน (Coaching) และตดิตามการปฏิบตัิงานในทุกๆ ขั้นตอน โดยมหีัวหน้ากลุม่งานเปน็ 
พี่เลี้ยง (mentor) หัวหนา้ฝ่ายดูแล ให้ค าปรึกษา และหัวหน้าหน่วยงานตดิตามประเมินผล 



  

ส่งเสรมิการสร้างค่านิยมในงานบรกิาร (Service Mind) บริการด้วยใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



จัดส่งข้าราชการและบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรในการปฏิบตัิงาน  
ที่กรุงเทพมหานครจดัขึ้น 



พัฒนาบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการจดัประชุมผ่านระบบ conference 



HR SMART เผยแพร่องค์ความรู้ด้านบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ในหน่วยงานทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ  



ประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้กบับุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับระเบียบ วินยั  
และมาตรฐานทางจริยธรรม 



ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์การป้องกันการทจุรติ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน  
ตระหนกัถึงการรักษาวนิัย  


