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ค าน า 
 
  ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน 
มิใช่เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดี ยว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท า ให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมื อง การพัฒนา             
ขีดความสามารถของประเทศ ในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน       
และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทาย            
ที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
  เทศบาลเมืองปรกฟ้า จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะสูง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของรัฐบาล 
และการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

๑. ความเป็นมา 

 ด้วยเทศบาลเมืองปรกฟ้าได้ยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๔ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี ๑๔ ชุมชน ๓,๖๙๗ ครัวเรือน และ มีจ านวนประชากร 
๑๔,๒๔๑ คน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๖ ส่วนราชการ 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน      
และกองการศึกษา โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 

 ภารกิจหลัก  
 ๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 ๒. ให้มีและบ ารุงทางน้ าทางบก  
 ๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 ๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 ๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
 ๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม  
 ๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 ๘. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
 ๙. หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 ๑๐. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
 ๑๑. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
 ๑๒. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
 ๑๓. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
 ๑๔. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
 ๑๕. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
 ๑๖. ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  

 ภารกิจรอง   
 ๑. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 ๒. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
 ๓. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
 ๔. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
 ๕. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
 ๖. ให้มกีารสาธารณูปโภค  
 ๗. จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  
 ๘. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 ๙. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา  
 ๑๐. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
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 ๑๑. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
 ๑๒. เทศพาณิชย์  
 รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. วิสัยทัศน์ 
 “เทศบาลเมืองปรกฟ้า เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 
 
๓. พันธกิจ 
 “ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ รับฟังความเห็นประชาชน มุ่งงาน มุ่งพัฒนา น าพาประสิทธิภาพ      
สู่องค์กร” 
 
๔. เป้าประสงค์ 
 ๑. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้านความจ าเป็นพื้นฐาน 
 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ๔. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสมกับการด ารงชีวิต 
 ๕. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๖. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
 ๗. อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
 ๘. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 

 ๕.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  จุดแข็ง (Strength) 
  ๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
  ๒. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานให้ส าเร็จ 
  ๓. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม 
  ๔. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๕. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
  ๖. มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี (สถานที,่ อุปกรณ์) 

  จุดอ่อน (Weakness) 
  ๑. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรยังไม่พร้อม 
  ๒. ขั้นตอนการท างานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
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  ๓. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
  ๔. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
  ๕. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
  ๖. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 

 ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  โอกาส (Opportunity) 
  ๑. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง 
  ๒. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
  ๓. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  ๔. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศท าให้มีเครือข่ายในการ
ท างาน 

  อุปสรรค (threats) 
  ๑. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย 
  ๒. นโยบายลดจ านวนคนในภาครัฐ 
  ๓. การก าหนดกรอบอัตราก าลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 
 เทศบาลเมืองปรกฟ้าถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน       
การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ        
และแนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล      
ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข      
ขวัญก าลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ๖.๑ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์ 
  วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มี โครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง          
และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิ ผล เชื่อมโยง             
กับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  ๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง     
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  ๒. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์       
ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 
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  ๓. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  ๔. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  ๕. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
  
 ๖.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
และประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๓. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  ๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ทุกระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร 
  ๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้             
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.๓ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน        
ด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน        
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 ๖.๔ ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน       
เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะ    
ในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด      
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
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  กลยุทธ์ 
  ๑. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ เหมาะสม        
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  ๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  ๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  ๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
   
๗. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
 แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
เมืองปรกฟ้า ให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 


