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คำานา 

ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะอย่างยิงการ  บริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคก์รให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน มิใช่เพียงรู้ลึกในงาน
ด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทำาให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีด  ความสามารถของประเทศ  ในการแขง่ขันสู่ระดับสากล
สง่ผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและ  รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  การบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายทีต่้องเผชิญ  กับสภาวะแวดล้อม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และทำาให้บุคลากรมี
ความสขุในการทำางาน จำาเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

เทศบาลตำาบลลำาปางหลวง จึงได้ดำาเนินการจัดทำานโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร  บุคคล
ข้ึน เพ่ือสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะ สูง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  ให้สอดคลองกับความคาดหวังของรัฐบาล  และ  การบริการ
ประชาชน ตามภารกิจ  อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถงึภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและ ข้ันตอนการกระจายอำา
นาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผน
พัฒนาอำาเภอ แผนพัฒนาตำาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

เทศบาลตำาาบลลำาปางหลวง



สารบัญ 

เรื่อง         หน้า
 
๑. ความเป็นมา ๑
๒. วิสัยทัศน์ ๒
๓. พันธกิจ ๓ 
๔. เป้าประสงค์ ๓ 
๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบคคล (SWOT Analysis) ๔ 
๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำาบลลำาปางหลวง ๕ 
๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ ๗ 

. 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำาบลลำาปางหลวง อำาเภอเกาะคา จังหวัดลำาปาง 
๑. ความเป็นมา

 ด้วยเทศบาลตำาบลลำาปางหลวงได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำาบล เปน็เทศบาลตำาบล        เป็น
ชุมชนกึง่เมืองกึ่งชนบท มีหมู่บ้านจำานวน ๑๓ หมู่บ้าน  ๓,๑๒๓ ครัวเรือน และ มีจำานวนประชากร  ๙,๘๔๔ คน เป็น
เทศบาลขนาดกลาง มีการกำาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่  สำานักปลัดเทศบาล
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา โดยมภีารกิจ อำานาจหน้าทที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลตำาบลลำาปางหลวง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒
ดังน้ี 

ภารกิจหลัก 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบำารุงทางนำ้าทางบก 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้การกำาจดัมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๘. บำารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. หน้าที่อื่นตามทีก่ฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

ภารกิจรอง 
๑. ให้มีนำ้าสะอาดหรือการประปา 
๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๓. ให้มีตลาด 
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๕. บำารุงและส่งเสริมการทำามาหากินของราษฎร 
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๖. ให้มีและบำารุงสถานที่ทำาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๗. ให้มีและบำารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
๘. ให้มีและบำารุงทางระบายนำ้า 
๙. เทศพาณิชย์ 
๑๐. การผงัเมือง การควบคุมอาคาร 
๑๑. การดูแลที่สาธารณะ 
๑๒. การสง่เสริมการท่องเที่ยว 
๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๑๔. การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๕. การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๖. การสง่เสริมกีฬา 
๑๗. การสงัคมสงเคราะห์ 

รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้องค์กรปกครอง      ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำาเภอ          แผน
พัฒนาตำาบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วิสัยทัศน์ 

“เพียบพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ประสานพลังชุมชน พัฒนาคนด้วยการศึกษา รักษาสิง่
แวดล้อม น้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี นำาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศ”
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๓. พันธกิจ 

๑.  พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้  อย่าง
ครอบคลุม  ทั่วถงึ  ตลอดจนปรับปรุง  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน 

๒.  สร้างระบบการบริหารจัดการทีด่ี มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจน
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ

๓.  พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 
๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้พัฒนาประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
๕. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
๖.  ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ  สาธารณสุขให้

ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถว้นหน้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สงัคม 

๔. เป้าประสงค์

๑. เสริมสรา้ง ปรบัปรุง พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน และการให้บริการด้านความจำาเปน็พืน้ฐาน
๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำาบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถงึ 
๔. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำาารงชีวิต 
๕. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดำารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข         มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถงึ 
๗. อนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
๘. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 

๕.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแขง็ (Strength) 
๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำางานให้สำาเร็จ 
๓. บุคลากรมีการทำางานเป็นทีม 
๔. ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๕. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำาคัญ/ใหโอกาสในการพัฒนา 
๖. มีสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ี(สถานที,อุปกรณ์) 
๗. องค์กรมขีนาดกะทดัรัด 
จุดอ่อน (Weakness) 
๑. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยังไม่ 

พร้อม
 ๒. ข้ันตอนการทำางานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
 ๓. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
 ๔. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทำาให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง 
 ๕. ข้อจำากัดด้านงบประมาณ 
 ๖. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
๑.  ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย  ความ

รวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง 

๒.  ระบบการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำาได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการอื่นๆ
เน่ืองจากเป็นนิติบุคคล

๓. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบคลากร ได้แก่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทำาให้มีเครือข่ายในการทำางาน 
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อุปสรรค (threats) 
๑. ข้อจำากดัของระเบียบ กฎหมาย 
๒. นโยบายลดจำานวนคนในภาครัฐ 
๓. การกำาหนดกรอบอัตรากำาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบกาหนด 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำาบลลำาปางหลวง 
เทศบาลตำาบลลำาปางหลวง ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำาคัญ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน  การ

ดำาเนินงานขององค์กร จงึไดก้ำาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำาหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัด
ทำาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใชท้รัพยากรบุคคล  ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิด
ความเป็นธรรมโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และให้ผู้ปฏิบัติงานมความสุข  ขวัญกำาลงัใจดี  พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น จงึมีนโยบายด้านต่างๆ ดงัน้ี 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำาลัง
เป้าประสงค์ 
วางแผน  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง  ระบบงาน  การจัดกรอบอัตรากำาลัง  และการบริหาร

อตัรากำาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ    ทกุ
หน่วยงานในองค์กร  รวมทัง้มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล  เชื่อมโยงกับผลตอบแทน  และการกำาหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากำาลัง ให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

๒. จัดทำาสมรรถนะ และนำาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์       ทัง้
ด้านการสรรหา  การเลื่อนขึ้นและปรับตำาแหน่ง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และการบริหารผลตอบแทน 

๓. จดัทำาสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

๔. จดัทำาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิข์องงานและสมรรถนะหลัก 

๕. จดัทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 



-๖-

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

สง่เสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเน่ืองโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทำางาน ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ เพ่ือ
ให้การขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามพันธกิจขององคก์ร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย 
รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ 
๑. จดัทำาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคลองกับแผนอัตรากำาลัง ๓ ปี 
๒. จดัทำาแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จดัทำาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก 

ระดับ ตามสายอาชีพและตำาแหน่งงานอย่างต่อเน่ือง
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัตติามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 
๖. พัฒนางานด้านการจดัการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำางานอย่างต่อเน่ือง 
๓. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  จดัการทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้อง  ครบถว้น รวดเร็ว  ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  ช่วยลดขั ้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร
สามารถนำาไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใช้บริหารงาน  ด้านบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบคลากร 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต 

๔. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 



-๗-

เป้าประสงค์ 

เสริมสร้างความมั่นคง  ขวัญกำาลังใจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รักษาคนดี  คนเก่งไว้กับองค์กร  โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส
สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิง่จูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง
แวดล้อมในการทำางาน ตามความจำาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด และสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวางผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

๒. ปรับปรุงระบบแรงจุงใจในการปฏิบัติงาน 

๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำางาน 

๔. ยกย่องพนักงานทีเป็นคนเกง คนดีและทำาคุณประโยชนให้องค์กร 
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ  เพื่อรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ  เทศบาลตำาบล
ลำาปางหลวงให้ดำาเนินการจัดทำาเป็นแผนดำาเนินงานเป็นรายปี 

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


