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เทศบาลตําบลโนนแดง 

อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 



สํานักปลัดเทศบาล 

งานการเจาหนาท่ี 

คํานํา 

  ในชวงท่ีผานมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรใหเปนผูมีความรูรอบดาน              

มิใชเพียงรูลึกในงานดานใดดานหนึ่งเพียงอยางเดียว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน ทําใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีด

ความสามารถของประเทศ ในการแขงขันสูระดับสากล สงผลใหระบบราชการตองปรับตัวใหเทาทันและรองรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งทาทายท่ีตองเผชิญกับสภาวะ

แวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และทําใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน จําเปนตองอาศัยการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

  เทศบาลตําบลโนนแดง จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากร

บุคคลข้ึน เพ่ือสรางระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสราง

บุคลากรท่ีมีคุณธรรม สมรรถนะสูง เพ่ือเตรียมความพรอมรับใหทันกับสถานการณความเปลี่ยนแปลงให

สอดคลองกับความคาดหวังของรัฐบาล และการบริการประชาชน ตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 รวมถึง

ภารกิจตางๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางบรรลุเปาหมายตอไป  
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นโยบายและกลยุทธการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
.................................................................................... 

1. ความเปนมา 

 เทศบาลตําบลโนนแดงเดิมเปนหมูบานเล็กๆ  เรียกชื่อตามชื่อของไมแดง ซ่ึงมีมากในขณะนั้น 

อยูในเขตการปกครองของตําบลโนนตาเถร อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2504 อําเภอประทายไดแยกการปกครองออกจากอําเภอบัวใหญ               

ตําบลโนนตาเถรข้ึนตรงตออําเภอประทาย เม่ือหมูบานโนนแดงและตลาดโนนแดงมีการพัฒนาจนชุมชนขยาย

ใหญข้ึนจัดตั้งเปนตําบลโนนแดงเม่ือป พ.ศ. 2508 และในปเดียวกันนี้เอง กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง

สุขาภิบาลโนนแดงข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 82 ตอนท่ี 103  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 

2508 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลโนนแดงไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปนเทศบาลตําบล

โนนแดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 ซ่ึงพระราชบัญญัติ

ดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 116 ตอนท่ี 9 ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2542  

 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอโนนแดง โดยท่ัวไปพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ มีลักษณะลาด         

จากทิศเหนือลงทิศใต และจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก มีระดับความสูงของพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีลําน้ําท่ี

สําคัญไหลผาน เชน บึงระหอก ลําสะแทด เปนตน ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย และเปนดินเค็มทําให

การเพาะปลูกไมไดผลเทาท่ีควร เทศบาลตําบลโนนแดง ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง 

จังหวัดนครราชสีมา หางจากกรุงเทพมหานคร 331 กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครราชสีมา 75 กิโลเมตร               

อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเสนรุงท่ี 16 องศา 25 ลิปดาเหนือ เสนแวงท่ี  

102 องศา 33 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวน



ของตําบลโนนแดง จํานวน 8 หมูบาน มีพ้ืนท่ีติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลโนนแดงโดยรอบ (สํารวจ            

เม่ือ พ.ศ. 2543) โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ จดลําหวยเจียบ  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง 

  ทิศใต  จดลําสะแทด   ต.กระชอน  อ.พิมาย 

  ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน  ต.โนนแดง  อ.โนนแดง 

   ทิศตะวันตก จดบานไทยสามัคคี  หมูท่ี 17   ต.โนนแดง  อ.โนนแดง 
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 ภารกิจหลัก 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

2. ใหมีและบํารุงทางน้ําทางบก 

3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 

5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

6. ใหราษฎรไดรับการอบรม 

7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

9. หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 ภารกิจรอง 

1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

2. ใหมีโรงฆาสัตว 

3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรื่อและทาขาม 

4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

6. ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

8. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

9. เทศพาณิชย 

10. การผังเมือง การควบคุมอาคาร 



11. การดูแลท่ีสาธารณะ 

12. การสงเสริมการทองเท่ียว 

13. การควบคุมการเลี้ยงสัตว การควบคุมการฆาสัตว 

14. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

15. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

16. การสงเสริมกีฬา 

17. การสังคมสงเคราะห 
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 รวมถึงภารกิจตางๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง             
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนเทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
 

“สังคมมีคุณภาพ ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ เศรษฐกิจดี  
มีพัฒนาการเมืองการบริหารโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน” 

3. พันธกิจ 
1. เสริมสรางความเปนอยูดานสังคมของประชาชน 
2. จัดใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
3. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานการพัฒนา การเมือง และจัดใหมีการบริหารงานของ

เทศบาลตําบลโนนแดงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. จัดใหมีและบํารุงรักษา ถนน ทางระบายน้ํา ประปา ไฟฟา และโทรศัพท 

 
4. เปาประสงค 

1. เสริมสราง ปรับปรุง พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน และการใหบริการดานความจําเปนพ้ืนฐาน 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
3. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในตําบลไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
4. บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับท่ีมีเหมาะสมกับการดํารงชีวิต 
5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต และอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6. พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ปองกันและควบคุมโรคในชุมชนอยางท่ัวถึง 
7. อนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินใหคงอยู 
8. พัฒนาการบริหารงาน และทรัพยากรบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 



5. การวิเคราะหสถานภาพและสภาพแวดลอม ดานทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis) 
    5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
  จุดแข็ง (Strength) 

1. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พอสมควร 
2. บุคลากรมีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จ 
3. บุคลากรมีการทํางานเปนทีม 
4. ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5. มีนโยบายดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหความสําคัญ/ใหโอกาสในการพัฒนา 
6. มีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี (สถานท่ี, อุปกรณ) 
7. องคกรมีขนาดกะทัดรัด 
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  จุดออน (Weakness) 
1. การสื่อสาร ระบบสารสรเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการบุคลากรยังไม

พรอม 
2. ข้ันตอนการทํางานซํ้าซอน หลายข้ันตอน 
3. บุคลากรยังไมเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล 
4. การเปลี่ยนแปลง โอน ยาย ลาออก ของพนักงานทําใหเกิดความไมตอเนื่อง 
5. ขอจํากัดดานงบประมาณ 
6. การกระจายงานไมสมดุล (คนใชงานงายก็ถูกมอบหมายงาน) 

 
5.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 โอกาส (Opportunity) 

1. ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปดวยความ
รวดเร็วกวาหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค เนื่องจากเปนหนวยงานท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

2. ระบบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถทําไดรวดเร็วกวาหนวยงานราชการ
อ่ืนๆ เนื่องจากเปนนิติบุคคล 

3. มีแหลงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ไดแก สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. มีหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินครอบคลุมท่ัวประเทศทําใหมีเครือขายในการทํางาน 

 
อุปสรรค (Threats) 
1. ขอจํากัดของระเบียบ กฎหมาย 
2. นโยบายลดจํานวนคนภาครัฐ 
3. การกําหนดกรอบอัตรากําลังตองอยูภายใตวงเงินคาใชจายดานบุคลากรตามท่ีระเบียบกําหนด 

 
6. นโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลโนนแดง 
  เทศบาลตําบลโนนแดง ถือวาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญและมีคุณคายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน สําหรับใชเปนกรอบ
และแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรบุคคล ให



การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได และใหผูปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญ
กําลังใจดี พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จึงมีนโยบายตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง 
เปาประสงค 
วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากําลัง และ

การบริหารอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทน
และการกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 
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กลยุทธ 
1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
2. จัดทําสมรรถนะ และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ท้ังดานการสรรหา การเลื่อนข้ัน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
วางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

3. จัดทําสายอาชีพและเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และบริหารจัดการคนดี และคนเกง ขององคกร 

 
2. ดานการพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค 
สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่องโดยการเพ่ิมพูนความรู 

ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทํางาน ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

กลยุทธ 
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป 
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ 
4. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให กับ

ผูปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและตําแหนงงานอยางตอเนื่อง 
5. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือองคกร 
6. พัฒนางานดานการจัดการความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรู การถายทอด

ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานอยางตอเนื่อง 
 



3. ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เปาประสงค 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนําไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และใชบริหารงานดาน
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสรางความรูเ ก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรให

ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือ
รองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 

 
4. ดานการประเมินประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการ 

เปาประสงค 
เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและความพึงพอใจ ให

ผูปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดี คนเกง ไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและพนักงานทุก
ระดับ 

กลยุทธ 
1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

เปนธรรม เปนท่ียอมรับของบุคคลในหนวยงาน 
2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดี และทําคุณประโยชนใหกับองคกร 
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
7. แผนปฏิบัติการ/โครงการ 
 แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ตําบลโนนแดงใหดําเนินการจัดทําเปนแผนกําเนินงานเปนรายป 



 
 

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

 


