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ค าน า 

  ในช่วงที่ผ่านมา  ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน  มิใช่
เพียงรู้ลึกในงานด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิดความ เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การพัฒนาสังคมและการเมือง  การพัฒนาขีด  ความสามารถของที่
เกิดข้ึนตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญ กับสภาวะแวดล้อม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน จ าเป็นต้อง อาศัยการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

 

  เทศบาลต าบลสารภี  จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น   เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม สมรรถนะ
สูง เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ
รัฐบาลและ การบริการประชาชน  ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตาม
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และนโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 1.ความเป็นมา 
 ด้วยเทศบาลต าบลสารภีได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาล เมื่อวันที่  24  
สิงหาคม  2554  เทศบาลต าบลสารภี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
25,227  ครัวเรือน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 5 ส่วน
ราชการได้แก่  ส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา  
โดยมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลสารภี  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนี้ ภารกิจหลัก 
 ภารกิจหลัก 
  1.การปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4.ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.ด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  7.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  8.ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ภารกิจรอง 
  1.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  2.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  4.การส่งเสริมการเกษตร 
  รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบาย
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.วิสัยทัศน์ 

“ต าบลสารภี เมืองแห่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้มแข็ง 
แหล่งท่องเที่ยวถนนสายต้นยาง  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 ประกอบกับเทศบาลต าบลสารภีมีแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต าบล อยู่ด้วยกัน 7  ด้าน ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน 
  4.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมขนมธรรมเนียม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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  6.ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
 ยั่งยืน 
  7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 3.เป้าประสงค์ 
  1.ประชาชนได้รับบริการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณสุข สาธรณูปโภค สาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
  2.ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
  3.จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาการครบทุกด้าน 
      3.2 การป้องกันโรคและควบคุมโรค  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
      3.3 เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
      3.4 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  4.สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
  5.ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสวน 
  6.ประชาชนอยู่ในเมืองและชุมชน ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และปลอดภัยจาก 
 มลพิษ 
  7.เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 
 4.การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
  การวิเคราะห์บุคลากร 
   การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะหแ์บบ SWOT ซ่ึง
เป็นการวิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจง่าย 
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วิเคราะห์ SWOT ศักยภาพของเทศบาลต าบลสารภี 
สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (S: Strengths) 
  1. ตั้งอยู่บนพื้นที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกโดยมี
เส้นทางหลักทั้งรถยนต์และรถไฟ ท าให้เป็นพื้นที่มี
ศักยภาพของเอ้ือต่อการพัฒนา (Material) 
  2. มีการบริหารงานที่มีเอกภาพและต่อเนื่อง 
เนื่องจากคณะผู้บริหารงานติดต่อกันมาร่วม 9 ปีแล้ว 
(Structor) 
  3. อยู่ในชุมชนที่มีทรัพยากรดิน น้ า และต้นยางนาที่
เป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดได้ (Material) 
  4. มีระบบการท างานและพัฒนาบุคลากรที่เป็น
ระบบ มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน มีการประชุมอบรมให้
ความรู้ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ (System) 

จุดอ่อน (W: Weaknesses) 
  1. องค์กรขาดการบูรณาการทรัพยากรและ
เป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน (Strategy) 
  2. งบประมาณท่ีเทศบาลมีอยู่มีจ ากัด เมื่อเทียบกับ
ความต้องการในการพัฒนาที่มีมากมาย (Money) 
  3. บุคคลากรในเทศบาลมีจ านวนไม่เพียงพอ
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงต้องบูรณาการ
คนในองค์กรให้ท าในหลายหน้าที่ (Man) 
  4. รูปแบบการท างานเป็นแบบต่างคนต่างท า มี
ปัญหาในเรื่องการท างานเป็นทีม (Style) 
  5. ส านักงานเทศบาลมีความคับแคบ ไม่เพียงพอใน
การท างานและบริการชุมชนอย่างเต็มที่ (Material) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O: Opportunities) 
  1. มีภาคีร่วมพัฒนาทั้งสถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน ที่
สามารถขอความร่วมมือได้ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลือ แนะน าให้
ค าปรึกษา (Social) 
  2. นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริม นครแห่ง
ชีวิตและความม่ังคั่ง ทั้งด้านการท่องเที่ยวพืชผัก
อาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ท า
ให้มีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก (Politic) 
  3. นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและส านักงานท้องถิ่นจังหวัด มี
แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง (Politic) 

อุปสรรค (T:Threats) 
  1. ปัญหาการปรับตัวของคนในชุมชน บางส่วนเป็น
ชุมชนบทบางส่วนเริ่มเป็นชุมชนเมือง 
(Demographic) 
  2. การขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดปัญหามลพิษ 
เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลการเผา ส่งผลต่องบประมาณเทศบาล 
(Social) 
  3. ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การส่งเสริม
สนับสนุนท้องถิ่น ล่าช้าไม่คืบหน้าเท่าที่ควร (Politic) 
  4. มีองค์กร หรือหน่วยงานหลายหน่วยงานท างาน
ในพ้ืนที่มุ่งท างานให้บรรลุตามนโยบายของหน่วยงาน
ของตนเองมากกว่าจะตอบสนองต่อปัญหาชุมชนที่
แท้จริง (Social) 
  5. เศรษฐกิจของประเทศ และระดับโลกที่ถดถอย
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณจากราชการส่วนกลาง
สู่องค์กรปกครองท้องถิ่น (Economic) 
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 5.นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลสารภี 
  เทศบาลต าบลสารภี ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานขององค์กร จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น ส าหรับใช้เป็นกรอบ และ
แนวทางในการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคลให้การ 
บริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญก าลังใจดี 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง 
  เป้าประสงค์ 
  วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์กรคาดหวัง 
  กลยุทธ์ 
  1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  2.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้าน
การสรรหา การเลื่อนขั้นและปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
และการบริการผลตอบแทน 
  3.จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
  4.จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
  5.จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การเพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลกรในองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  2.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  3.จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  4.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับ ตามสายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
  5.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และอุทิศตนเพ่ือองค์กร 
  6.พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง
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 3.ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้าน
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์  
  1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
  2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
  3.เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนา ระบบในอนาคต 
  4.ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์ 
  เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิต ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ
รักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอ
นามยั และสิ่งแวดล้อมในการท างาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย ก าหนด และ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
  2.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  4.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร 
  5.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
  6.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 6.แผนปฏิบัติการ/โครงการแผนปฏิบัติการ/โครงการเพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ เทศบาลต าบลสารภีให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานเป็นรายปี 


