
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

………………………… 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) รวมทั้งให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลปลาโหล จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
ผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 

1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
องค์กร 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร 

ประกาศ  ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 

 

(นายดำเนิน  สอนไชยา) 
นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 

 
 

 
 
 
 



 
เทศบาลตำบลปลาโหลในอดีตมีฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลาโหล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 และ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลตำบลปลาโหล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 และได้รับการประกาศเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ในการ
กำกับดูแลของนายอำเภอ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมี
นายกเทศมนตรี เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เก่ียวข้อง 

วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลปลาโหล 
 “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลตำบลปลาโหล นำมาสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 

ภายในและภายนอก ในด้านทรัพยากรบุคคลแล้วได้ข้อสรุป ดังนี้ 
 

ปัจจัย
ภายใน
องค์กร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาย

งาน 
2. บุคลากรมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการทำงานให้สำเร็จ 
3. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพฒันางานและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายดา้นการพฒันาศักยภาพบุคลากร ให้

ความสำคัญ 
6. มีสภาพแวดล้อมในการทำงานทีด่ี 
7. โครงสร้างขององค์กรมีขนาดเหมาะสมกับ

โครงสร้างของบุคลากร 

1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนนุ
การปฏิบัติงานดา้นการบริหารจดัการบุคลากร
ยังไม่พร้อม 

2. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทำให้
เกิดความไม่ต่อเนื่อง 

3. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
4. บุคลากรยังไม่สามารถทำงานทดแทนกันได้ 
5. บุคลากรระดับล่างขาดทัศนคตทิี่ดีในการ

ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ๆ 
6. ตำแหน่งงานที่ขาดแคลน ทำให้งานส่วนนั้นยงั

ไม่มีประสทิธิภาพเทา่ที่ควร 

ปัจจัย
ภายนอก
องค์กร 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. มีหน่วยงานภายนอกให้ความสำคัญกับการพัฒนา

บุคลากรท้องถิ่นทัง้มีการจัดประชุม สัมมนา 
อบรม มากขึ้น 

2. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว 

3. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถทำได้รวดเร็วเพราะเป็นนิติบุคคล 

4. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นครอบคลุม
ทั่วประเทศทำให้มีเครือข่ายในการทำงาน 

1. ข้อจำกัดของระเบียบ กฎหมาย นโยบายของ
รัฐบาล 

2. การกำหนดกรอบอัตรากำลังต้องอยู่ภายใต้
วงเงินค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากรตามที่ระเบียบ
กำหนด 

3. การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางมายงัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในบางภารกิจยังขาด
ผู้ปฏิบัตงิานในงานนี ้

 
 
 



 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลปลาโหล 
 เทศบาลตำบลปลาโหล ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพย ากรบุคคลเกิดความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน จึงได้กำหนดนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 
เป้าประสงค์ 
มอบอำนาจ ในการตัดสินใจไปสู่ผู ้บริหารระดับหัวหน้างาน เพื ่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในด้านการ

บริหารงาน การบริการประชาชน ลดขั ้นตอนในการปฏิบัติงาน และให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตาม
ภาระหน้าที่ของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่วางไว้ 

กลยุทธ์ 
1. กระจายอำนาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
2. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. มีการติดตามประเมินผลด้วยการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

 
2. นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ

และทักษะการทำงาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายรวมทั้งส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคคลกรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 
2. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตาม

สายอาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศ

ตนเพื่อองค์กร 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
6. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้าน การสรรหา

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

7. จัดทำสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 
 
 



 
3. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 

เป้าประสงค์ 
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และการบริหาร

อัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะ
และลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
2. การบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามพันธกิจขององค์กร 
3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกำลังคน 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารกำลังคน 
5. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 

 
4. นโยบายด้านสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบั ติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่อง
ทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การทำงาน ตามความจำเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
3. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และทำคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 

เป้าประสงค์ 
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะนำมาใช้ หรือถ่ายทอดกันได้

ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ของ
องค์กรตลอดไป 

กุลยุทธ์ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอื้อต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 


