
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาม่อง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลนาม่อง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
------------------------------------ 

                   ด้วยเทศบาลต าบลนาม่องได้จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลนาม่
อง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างระบบบริหาร 
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมสมรรถนะสูงเพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการประชาชน ตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

          ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเทศบาลต าบลนาม่องได้รู้ถึงแนวทางและนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัด
สกลนครประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
                                

                                                             

        (นายจ าเนียร  ก้อนธิงาม) 
        นายกเทศมนตรีต าบลนาม่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลนาม่อง 

อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 

.................................................................... 

ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้
ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ 4.0 ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้อง
เผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เทศบาลต าบลกุดไห จึงได้ด าเนินการจัดท า
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล และการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุ
เป้าหมายต่อไป  



นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength)  

1. พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
2.พนักงานส่วนใหญ่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง  
3. มีการก าหนดแผนอัตราก าลังของพนักงงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามโครงสร้าง 
4. พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
5. มีแผนเตรียมความพร้อมบุคลากรของงานการเจ้าหน้าที่ 
6. พนักงานส่วนใหญ่มีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมาก มีการท างานเป็นทีม และให้ความร่วมมือกับ

กิจกรรมของเทศบาล 
7. พนักงานมีจิตบริการ 

 
จุดอ่อน (Weakness)  

1. จ านวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและมี
อัตราว่างเยอะ 

2. ความสามารถของบุคลากรบางส่วนในการใช้งานด้านเทคโนโลยีไม่ทันต่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง 

3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย เนื่องจากการโอน ย้าย 
4. พนักงานมีความรู้ไม่ทันกับระเบียบกฎหมายของทางราชการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและ

มีจ านวนมาก ต้องใช้เวลาในการศึกษา 
5. พนักงานบางคนเพิ่มข้ันตอนการท างานมากขึ้น 

 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunity)  
1. เทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม สนับสนุนให้มี

ความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้บุคลากร แสดงความสามารถได้อย่างเต็มท่ี 
3. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรหลากหลายหลักสูตร ให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 
อุปสรรค (threats)  

1. การแทรกแซงด้านการเมืองท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยากมากขึ้น บุคลากรขาดขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 

2. มีกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนจ านวนมาก 
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองมีผลต่อนโยบายการบริหารงานบุคคล  

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เทศบาลต าบลนาม่อง ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทาง
ในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดีพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้  
 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง  
 

เป้าประสงค์  
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง และการบริหาร

อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการ
ก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง  

กลยุทธ์  
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน การ

สรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารผลตอบแทน  

3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร  

 
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

 
เป้าประสงค์  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 

ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ขององค์การ 
และหลักพัฒนาตามนโยบาย 4.0 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรใน
องค์กร  

กลยุทธ์  
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง  



๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ
อุทิศตนเพ่ือองค์กร  

๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 

3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 

เป้าประสงค์  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากร

บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร  
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ

รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  
 

4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ  
 

เป้าประสงค์  
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ

รักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

กลยุทธ์  
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน  
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร  
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ  
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 


