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ค าน า 
 

 

เทศบาล เป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบหนึ่งซึ่งภายใต้การกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบริหารจัดการท้องถิ่นตนเอง ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เข้าถึงปัญหา
และสามารถที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นของตนได้ทันต่อเหตุการณ์ และตอบสนองตรง
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ดีที่สุด โดยหลักแล้วเทศบาล มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความเจริญ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญและมีหน้าที่หลักในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ทรัพยากรบุคคล (พนักงาน) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งต่อเทศบาล ตามหลักการบริหาร 4M ที่
ประกอบด้วย คน( Man) เงิน( Money) อุปกรณ์หรือเครื่องจักร( Machine) และการบริหารจัดการ 
(Management) พนักงานถือได้ว่า เป็นเครื่องมือในการด าเนินการของเทศบาล โดยมีความส าคัญท้ังก าลังกาย
จิตใจและความคิดหรือสมอง ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการด าเนินงาน รวมถึงยังเป็นกลไกและเครื่องมือในการ 
ด าเนินงานที่ส าคัญของเทศบาลดังนั้น เทศบาลต าบลหนองโดน จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบแบบแผน แนวทางปฏิบัติ และการ
พัฒนาบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ การก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบุคลากร รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรบุคลมีความเหมาะสม มีสมรรถนะ ที่สามารถรองรับภารกิจให้ไปเป็นไป
ตามนโยบายของเทศบาลได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไปเทศบาลต าบลหนองโดนตุลาคม 2563 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลหนองโดน  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 
 
 
1. ความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลหนองโดน  มีพ้ืนที่  1.94  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดสระบุรี  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1 ถนนพหลโยธิน  146  กิโลเมตร  และตามทางรถไฟ
สายเหนือ  ระยะทางประมาณ  117  กิโลเมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลหนองโดน  ใช้ประโยชน์
ทางด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีคอลงสาธารณะนันท์  จ านวน  1  แห่ง  จ านวนบ้าน  1,009  
หลังคาเรือน  จ านวนประชากร  2,490  คน   

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  4  ชุมชน   
หมู่ที่  1  ชุมชนตลาดบนก้าวหน้า  (ไม่เต็มหมู่บ้าน) 
หมู่ที่  3  ชุมชนวัดคลองบุญพัฒนา  (ไม่เต็มหมู่บ้าน) 
หมู่ที่  4  ชุมชนร่วมใจพัฒนา(เต็มหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 9  ชุมชนหมู่ 9  สามัคคี  (ไม่เต็มหมู่บ้าน) 

  เทศบาลต าบลหนองโดน  เป็นเทศบาลสามัญ  มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  
ออกเป็น  5  ส่วนราชการ  ได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
และกองการศึกษา  โดยมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  13)  พ.ศ. 2552  รวมถึงภารกิจต่างๆ  ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  วิสัยทัศน์ (vision) 
  “เทศบาลต าบลหนองโดนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ด ารงชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง  แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา  มีความศรัทธาและเลื่อมใสในวิ๔ประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
รักษาประเพณีและวัฒนธรรม  มีผู้น าที่ดีมีคุณธรรม” 
3. ภารกิจ 
โดยภารกิจที่จะต้องด าเนินการแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ดังนี้ 
๑ . ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.1 จัดให้มีการสาธารณูปการ สาธารณูปโภค และการก ากับดูแลสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ 

1.๒ จัดให้มีการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างการควบคุมทุกพ้ืนที่ 
1.๓ จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 



1.๔ จัดให้มีบ ารุงรักษาผิวการจารจรในเขตและพ้ืนที่เชื่อมต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
1.๕ จัดให้มีการบ ารุงรักษาสถานีขนส่งทางบก ศาลารอรถประจ าทาง 
1.๖ การจัดให้มีตลาดที่สะอาด ตลาดน่าซื้อ 

 
 
๒ . ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.๑ การจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา และบ ารุงการศึกษา 
2.๒ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสาธารณสถาน 
2.๓ การจัดการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
2.๔ จัดให้มีการบ ารุงสถานที่ออกก าลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานที่

ประชุม อบรม 
2.๕ การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะและส่งเสริมการท ามาหากินของ

ประชาชน 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.๑ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3.๒ การป้องกันและจัดการปัญหาการโจรกรรมต่อทรัพย์สินของประชาชน 
3.๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.๑ การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
4.๒ จัดให้มีการพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน 
4.๓ การจัดให้มีตลาด และการดูแลตลาด 
4.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

๕. ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.๑ จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5.๒ จัดให้มีการแยกและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
5.๓ จดัให้มีการคุ้มครอง ดูแล และการบ ารุงรักษา ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.๔ จัดให้มีการจัดการและก าจัดมลพิษต่าง ๆ 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
6.๑ การจัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
6.๒ การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
6.๓ การส่งเสริมการกีฬา 
6.๔ การท านุบ ารุง ศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 

๗. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการอ่ืน 
7.๑ ช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงาน ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.๒ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
7.๓ สนับสนุนการด าเนินงานหน่วยง่านอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 



7.๔ ให้บริการแก่หน่วยงานเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

7.๕ รองรับการถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจ โดยได้ค านึงถึงความต้องการของ 

ประชาชนและจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล เป็นส าคัญ โดยได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจ
รองที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

ภารกิจหลัก 
๑. การปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 
๕. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
๔. การสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริฯ  
๕. สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการอ่ืนๆ 

4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง ( Strength)  
- มีขนาดองค์กรที่กะทัดรัด 
- มีงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลอย่างเพียงพอ 
- มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี 
- มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท างานได้อย่างดี 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางาน และการพัฒนาบุคลากร 
- บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
- บุคลากรมีความรักใคร่สามัคคี 
จุดอ่อน (Weakness) 
- การกระจายงานไม่สมดุล 
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
- การขาดแคลนบุคลากรในบางต าแหน่งที่ยังไม่สามารถสรรหาทดแทนได้ 
- บุคลากรขาดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
- การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
- การไม่สามารถขยายขนาดโครงสร้างของเทศบาลได้ เนืองจากติดท่ีภาระค่าใช้จ่ายไม่เป็นไป 

ตามระเบียบ กฎหมายก าหนด 



 
 
 
 
 

4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity)  
- ระบบการท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็วเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็ก 
- มีแหล่งสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่ทั่วถึง เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ 
- สามารถหาเครือข่ายในการท างานได้อย่างสะดวก 
อุปสรรค (Threats)  
- ข้อจ ากัดของงระเบียบ กฎหมาย 
- การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือต าแหน่งอ่ืนๆ เป็นไปได้ยากใช้เวลานานเนื่องจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้สรรหาเอง 
- มีหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ มอบหมายงานให้ด าเนินการมากเกินไป เช่น การรายงานต่างๆ 
5. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลหนองโดนได้ก าหนดนโยบายในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิม
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน สร้างขวัญก าลังใจ เกิดความพึงพอใจในการท างาน และเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดนโยบายดังนี้ 

5.1 ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ 
วางแผน สนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร

อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจของเทศบาลอย่างพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกส่วนราชการในเทศบาล รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะ ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่เทศบาลคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ วิสัยทัศ นโยบาย ภารกิจ 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการ

สรรหา การเลื่อนเงินเดือน การปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

3. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะให้เกิดรูปธรรมอย่าง
จริงจัง 

4. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน 
5. การบริหารจัดการ สนับสนุนส่งเสริมคนเก่ง คนดีของเทศบาล 
5.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 



ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ศักยภาพ และเสริมทักษะในการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วางแผน สนับสนุน และส่งเสริม
ให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจของ
เทศบาลอย่างพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกส่วนราชการในเทศบาล รวมทั้งมี
ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะ 
ลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่เทศบาลคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุก

ระดับต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
4. ก่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ประพฤติปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพ่ือองค์ 
5.3 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของปริมาณงาน
เอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงานด้านบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคล 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบาลให้บุคลากรได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

อย่างทั่วถึง 
5.4 ด้านการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมความมั่นคง สร้างขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้ให้อยู่กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร 
ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. การส่งเสริมยกย่องคนเก่ง คนดี และบุคลากรผู้ท าประโยชน์ในองค์กร 
3. จัดสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมาย เช่น ประโยชน์ตอบแทนอื่น กลุ่มออมทรัพย์ 
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
5. เพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร และปรึกษาปัญหา 
 

6. แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 



  แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลต าบลหนองโดน  ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนงานประจ าทุกๆปี 
 

------------------------------------------------------ 
 


