
 
 

 
  ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 

 เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
ตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  มีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์และเ งื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคล  ส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหาร  
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลและจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของ
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด  เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล    
ท่ายางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment :ITA) 
 

  เทศบาลต าบลท่ายาง  ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามประกาศ      
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  โดยก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 
   

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
 

 1.1 ก าหนดให้มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง  และวางแผนโครงสร้างระบบงาน             
การวางแผนกรอบอัตราก าลัง  และการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร  โดยให้มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุกส่วนราชการในองค์กร 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง  ประเภทต าแหน่ง  สายงาน  และการจัด โครงสร้าง           
ส่วนราชการโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

1.3 วางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่ายางเกิดประโยชน์               
ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  ให้การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

1.4 ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2542 
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2. ด้านการสรรหา 

การสรรหาบุคคล เข้าปฏิบัติหน้าที่ ในเทศบาลต าบลท่ายาง  ยึดหลักสมรรถนะ         
ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และ
โปร่งใส   

 

  3. ด้านการบรรจุแต่งตั้ง 
   3.1 ก าหนดให้ผู้ผ่านการสรรหา ได้รับการตรวจสอบประวตัิอาชญากรรม ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่  มีความรู้   
พื้นฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  สนับสนุนให้มีการสอนงาน  การให้ค าแนะน าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา      
มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ 
 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน  ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา  ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ความมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้ชี้แจงหรือขอค าปรึกษา และให้น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  การเลื่อนขั้นเงินเดือน , การให้รางวัลประจ าปีและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ , 
การพัฒนาและการแก้ไขการปฏิบัติงาน , การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล , การให้ออกจากราชการ , การให้รางวัลจูง
ใจและการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ 

4.2 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า พนักงาน
เทศบาล  และกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.1 ก าหนดให้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้  

ความสามารถ  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ            
สนองนโยบายของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

5.2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามสายงานให้
เป็นไปมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งแต่ละประเภทอย่างสม่ าเสมอ 

5.3 สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหลักสูตร / กิจกรรมต่าง ๆ เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เสริมสร้าง
การท างานเป็นทีม  
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5.4 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งในระบบ  และนอกระบบ 

                                                  
6. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 

   6.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน     
ทุกระดับ  พัฒนาศักยภาพคุณลักษณะของผู้น า และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ 
   6.2 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  ในด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ อยู่เสมอ  
   6.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง 
 

7. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 
7.1 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลท่ายาง ให้มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  

  7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ตระหนักถึง
ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  การด ารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท     
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้การรักษาวินัย          
ตามมาตรฐานและประมวลจริยธรรม  
   7.3 สนับสนุนทุกส่วนราชการในเทศบาลต าบลท่ายาง  ในการร่วมมือกันด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
   7.4 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เอื้ออ านวยให้เกิดระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   7.5 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัย  เข้าใจหลักการปฏิบัติ
ราชการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  การประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีวินัย  การรักษาวินัย  โทษ
ทางวินัย  การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ การประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8.1 สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต 
8.2 สนับสนุนให้บุคลากรน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและการ 

ด ารงชีวิต 
8.3 ยกย่อง ชมเชย พนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
8.4 จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฏหมาย

ก าหนด 
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8.5 มีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
8.6 ติดตั้งถังดับเพลิงในสถานที่ท างาน และซ้อมแผนการอพยพกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ 

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 
8.7 สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  

ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ น่าท างาน และมีความสุขในการท างาน 
8.8 จัดมีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและทันสมัย 
 

ประกาศ ณ วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ.2564 
 
 
 

                                             (นายชัยธิศักดิ์  อ าลอย) 
                                                                        นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 
 
 
 

 

  
 


