
นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

1. ความเป็นมา 
ด้วยเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีจำนวน ๖ ชุมชน มีทั้งหมด ๑,๘๓๓ 

ครัวเรือน และ มีจำนวนประชากร ๕,๑๑๐ คน เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ออกเป็น ๕ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และกองการศึกษา โดยมีภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 

ภารกิจหลัก 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒. ให้มีและบำรุงทางน้ำทางบก 
๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖. ให้ราษฎรได้รับการอบรม 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 

ภารกิจรอง 
๑. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา 
๒. ให้มีและบำรุงทางระบายน้า 
๓. ให้มีตลาด  
๔. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
๕. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
๖. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
๗. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๘. เทศพาณิชย์ 
๙. การสังคมสงเคราะห์ 
๑๐. การผังเมือง การควบคุมอาคาร 
๑1. การดูแลที่สาธารณะ 
๑๒. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๓. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
๑๔. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๑๕. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๖. การส่งเสริมกีฬา 
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รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒. วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเมืองรามันห์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 
“ศูนย์การเรียนรู้เด่น คุณภาพชีวิตเป็นเลิศ สู่สังคมสันติสุข” 

๓. พันธกิจ 
 

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างครอบคลุม 
ทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 
2. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเลิศ 
3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างทั่วถึง 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
6. ให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคม 
๔. เป้าประสงค ์
1. เสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการด้านความจาเป็นพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่มีเหมาะสมกับการดารงชีวิต 
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความมั่นคงในการดารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างทั่วถึง 
7. อนุรักษ ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strength) 
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้สำเร็จ 
3. บุคลากรมีการทางานเป็นทีม 
4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความสำคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (สถานที,่อุปกรณ์) 
7. องค์กรมีขนาดกะทัดรัด 
จุดอ่อน (Weakness) 
1. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยังไม่พร้อม 
2. ขั้นตอนการทางานซับซ้อน หลายขั้นตอน 
3. บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง 
5. ข้อจากัดด้านงบประมาณ 
6. การกระจายงานไม่สมดุล (คนใช้งานง่ายก็ถูกมอบหมายงาน) 
๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง 
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทาได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 
เนื่องจากเป็นนิติบุคคล 
3. มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
4. มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศทาให้มีเครือข่ายในการทางาน 
อุปสรรค (threats) 
1. ข้อจากัดของระเบียบ กฎหมาย 
2. นโยบายลดจานวนคนในภาครัฐ 
3. การกาหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔ - 
๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิม
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกาลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จึงมีนโยบาย
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากาลัง 
เป้าประสงค์ 

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง และการบริหาร
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ ดาเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน และการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 
กลยุทธ์ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
2. จัดทาสมรรถนะ และนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้งด้าน การสรรหา 
การเลื่อนขั้นและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 
3. จัดทาสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
4. จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดทาแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทางาน ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์การ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

กลยุทธ์ 
๑. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี 
๒. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 
๓. จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับ ตามสาย
อาชีพและตำแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพ่ือ
องค์กร 
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๖. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ในการทางานอย่างต่อเนื่อง 
 
3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  จัดการทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน ของงาน ปริมาณ
เอกสาร สามารถนาไปวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใช้บริหารงาน ด้านบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ รองรับการใช้
งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
 
4. ด้านการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ 

เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุก
โอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย             
อาชีวะอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด 
และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ 
๑. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  เป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๓. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน 
๔. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนด ีและทาคุณประโยชน์ให้องค์กร 
๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๖. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 

แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตำบลเมืองรามันห์ให้ดำเนินการจัดทำเป็นแผนดำเนินงานเป็นรายปี 

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


