การดําเนินการตามนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
เทศบาลตําบลกะทูน
อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่นายโชโต ริยาพันธ นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน ไดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลกะทูน
ดํ า เนิ น การไปด ว ยความโปร ง ใส สามารถตรวจสอบได และตอบสนองความต อ งการของประชาชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ภายใตกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยยึดหลักประชาชนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืนโดยมีหัวขอนโยบายหลัก 4 ดาน ดังนี้
1. ดานการสรรหา
2. ดานการพัฒนา
3. ดานการรักษาไว
4. ดานการใชประโยชน
เทศบาลตําบลกะทูน มีการจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด โดยการวางกรอบอัตรากําลังให
สอดคลองกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐตามความเหมาะสมใหสอดรับกับแนวทางการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม ที่เนนความยืดหยุน แกไขงาย กระจายอํานาจการบริหารจัดการ มีความคลองตัว และมีเจาภาพที่
ชัดเจน อีกทั้งยังไดกําหนดใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย ในการกําหนดประเภทบุคลากร
ภาครัฐ เนนใชอัตรากําลังแตละประเภทอยางเหมาะสมกับภารกิจ ดังนี้
พนักงานเทศบาล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เนนการใชความรูความสามารถและ
ทักษะเชิงเทคนิค หรือเปนงานวิชาการ งานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายหรือลักษณะงานที่มีความตอเนื่องใน
การทํางาน มีอํานาจหนาที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น กําหนดตําแหนง แตละ
ประเภทของพนักงานเทศบาลไว ดังนี้
- สายงานบริหารงานทองถิ่น ไดแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
- สายงานอํานวยการทองถิ่น ไดแก หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการกอง
- สายงานวิชาการ ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
- สายงานทั่วไป ไดแก สายงานที่บรรจุเริ่มตนมีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
พนักงานจาง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเริ่มตนและสิ้นสุดที่แนนอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑการกําหนดพนักงานจางจะมี
3 ประเภทแต เทศบาลตําบลกะทูนเปนเทศบาล ประเภทสามัญดวยบริบท ขนาด และปจจัยหลายอยาง จึงกําหนด
จางพนักงานจางเพียง ๒ ประเภท ดังนี้
- พนักงานจางตามภารกิจ
- พนักงานจางทั่วไป
เทศบาลตําบลกะทูน ไดกําหนดสายงานและตําแหนงงาน ในสวนราชการ
การจัดสรรอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับภาระงาน ตลอดจนการกําหนดสาย
งานและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหตรงกับบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลมากยิ่งขึ้น โดยจุดเนนคือ
กําหนดสายงานที่สอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พรอมทั้งเอื้อตอการบริหารทรัพยากรบุคคล อัน
ไดแก การโอน การยาย การวางแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ เปนตน ทั้งนี้เทศบาลตําบลกะทูน ได
พิจารณาดวยวาอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเปนอยางไรเพื่อใหสามารถ
บริหารกําหนดอัตรากําลังใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใหพิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิ
การศึกษา กลุมอาชีพที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
- สํานักปลัดเทศบาล คุณสมบั ติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และ
แตงตั้งใหพนักงานเทศบาล และพนั กงานจาง ดํารงตําแหนงในสํานักปลั ดเทศบาล สวนใหญจะเนนที่เรื่องการ

วางแผน นโยบาย บริหารงานทั่วไป การบริการสาธารณะ ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใช
คุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็ม
ความสามารถและตรงตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
- กองคลัง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองคลัง จะเนนที่เรื่องการเงิน การบัญชี การพัสดุ การ
จัดเก็บรายได ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแต
ละสายงาน เพื่ อ ให พ นั ก งานแต ล ะตํ า แหน ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได เ ต็ ม ความสามารถและตรงตามความรู
ประสบการณที่แตละคนมี
- กองชาง คุณสมบัติ ความรู ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุ และแตงตั้งให
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ดํารงตําแหนงในกองชาง สวนใหญจะเนนที่เรื่องสายงานชาง การกอสราง
การออกแบบ การประมาณการราคา ฯลฯ สวนวุฒิการศึกษา ที่ใชในการบรรจุแตงแตงจะใชคุณวุฒิตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของแตละสายงาน เพื่อใหพนักงานแตละตําแหนงสามารถปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถและตรง
ตามความรู ประสบการณที่แตละคนมี
วิสัยทัศน
“โครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทั้งตําบล สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
พัฒนาดานสาธารณสุขและการศึกษา ยึดหลักบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
เปาประสงค
บุคลกรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่สุจริต มี
ความโปรงใส และมีธรรมาภิบาล พรอมทั้งมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธหลัก
1. วางแผนอัตรากําลังแสวงหาพนักงานตามคุณลักษณะที่กําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูนรองรับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ทักษะที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของเทศบาลตําบลกะทูน
ใหขาราชการพรอมเปนผูนําในขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อรองรับกับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนไป รวมทั้งสงเสริม
สรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในการปฏิบัติงานใหมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ปองกันการทุจริตคอร
รัปชัน
3. พัฒนาใหเทศบาลเปนหนวยงานที่มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพ
ของระบบฐานขอ มู ล สารสนเทศที่ ครบถว น ทั น สมั ย มี ก ารเชื่ อ มโยงข อมู ล ทั้ง ภายในและภายนอก สามารถใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางวัฒนธรรมและคานิยมเปนองคกรที่มีการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีมและมีการบูรณา
การรวมกัน ปลูกฝงจิตสํานึกใหเปนขาราชการที่ดี มีจิตบริการ มีคุณธรรมจริยธรรมเปนพื้นฐาน

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ประเด็นนโยบาย
1. การสรรหา
(Recruitment)

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. การสรรหาพนักงานเทศบาล พนักงาน
จาง ใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปที่
กําหนดใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและ
เมื่อขาดกําลังคน
3. การใหโอนและการรับโอนพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือ
ขาราชการประเภทอื่น

2. ดานการพัฒนา
Development

การดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) สํานักปลัดเทศบาล
สามารถปรับปรุงแผนอัตรากําลังไดในระยะเวลา
3 เดือน/ครั้ง
-ดําเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลในตําแหนง
สํานักปลัดเทศบาล
วาง ภายใน 90 วัน
-สรรหาพนักงานจาง ใหทันตอความเปลีย่ นแปลง
และเมื่อขาดกําลังคน
-ดําเนินการรับโอนและใหโอนพนักงานเทศบาลหรือ สํานักปลัดเทศบาล
พนักงานสวนทองถิ่นอื่นหรือขาราชการประเภทอื่น
ภายใน 90 วัน

4. แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาจาก -ในการสรรหาพนักงานจางใหแตงตั้ง
ผูแทนหนวยงาน
คณะกรรมการในการสรรหาจากผูแ ทนหนวยงาน
1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
-จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตามความ
ตองการพัฒนารายบุคคล
2. สงเสริมใหพนักงานเทศบาลพัฒนา
-ใหพนักงานเทศบาลเขารวมฝกอบรม สัมมนากับ
ตนเองดวยการอบรมกับหนวยงานอื่น
หนวยงานอื่นตามความตองการของพนักงาน
เทศบาล
3. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของ -ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
บุคลากรในหนวยงานที่มตี อการ
หนวยงานที่มีตอการบริหารงานบุคลากรปละ 1
บริหารงานบุคลากร
ครั้ง

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล

ชวงเวลา
การดําเนินการตามนโยบาย
ดําเนินการ
ตลอดป - แผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําป 2564 - 2566
2565
จํานวน 1 เลม
ตลอดป
2565

สรรหาพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการ
จํานวน 1 อัตรา

ตลอดป
2565

รับโอนพนักงานเทศบาล ตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน
1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ใหพนักงานเทศบาลตําบล ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1
อัตรา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ใหโอนพนักงานเทศบาล ตําแหนง เจา
พนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา เมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2565
-

ตลอดป
2565
ตลอดป
2565
ตลอดป
2565
ตลอดป
2565

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2564-2566
จํานวน 1 เลม
พนักงานเทศบาลไดเขารวมฝกอบรมจํานวน 6 ราย
-

ประเด็นนโยบาย

โครงการ/กิจกรรม

3. ดานการรักษาไว
Retention

1. สงเสริมการพัฒนาใหความรู เพื่อเพิ่มทักษะ
ใหม ๆ ใหกับบุคลากร

-จัดกิจกรรม/โครงการศึกษาดูงานประจําป /
กิจกรรมพัฒนาองคกร

สํานักปลัดเทศบาล

2. ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบ
ศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติใหเปน
ปจจุบัน
3. จัดกิจกรรมยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปน
แบบอยางที่ดีในดานตางๆ

-ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูล
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติใหเปนปจจุบัน

สํานักปลัดเทศบาล

4. ดานการใช
ประโยชน
Utilization

การดําเนินการ

-ดําเนินคัดเลือกพนักงานที่มีผลการประพฤติ
ปฏิบัติตนดีเดนประจําปประกาศยกยองชมเชย
เผยแพรลงเว็บไซต ทต.
4 ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติ
- ควบคุมใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ราชการขาราชการ ลูกจางประจํา และ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
พนักงานจางเปนไปตามหลักเกณฑที่
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด (ภายใน 3 วัน
กําหนด พรอมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลังรอบการประเมิน)
คาตอบแทนตองดําเนินการใหเปนไปตาม -การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทนตอง
ระเบียบที่กําหนด และใหเปนธรรมแก
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด และให
บุคลากรทุกคน
เปนธรรมแกบุคลากรทุกคน (ภายใน 15 วัน นับ
จาก 1 เม.ย./ต.ค.)
1 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแก
-จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหแกพนักงานเทศบาล
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือก แยกเปนรายกอง และรวบรวมจัดทําเปนคําสั่งรวม
ปฏิบัติ รวมทั้งควบคุมกํากับ ดูแล
ของ ทต.
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย
-จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
ประมวลจริยธรรมขาราชการ
2.การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง -การคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ระดับทีส่ ูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ดําเนินการดวย
ดําเนินการดวยความโปรงใส เปนธรรม
ความโปรงใส เปนธรรม
3. การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารง -การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงที่
ตําแหนงที่สูงขึ้นในตําแหนงตางๆ ใหยึด สูงขึ้นในตําแหนงตางๆใหยดึ ความรูความสามารถ
ความรูความสามารถและประโยชนตอ
และประโยชนตอองคกรเปนหลักในการคัดเลือก
องคกรเปนหลักในการคัดเลือก

ผูรับผิดชอบ

ชวงเวลา
การดําเนินการตามนโยบาย
ดําเนินการ
ต.ค.-ธ.ค. เทศบาลตําบลกะทูนไดดําเนินโครงการศึกษาดูงาน
2564
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางเทศบาลตําบลกะทูน ประจําป
งบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20-24 ธันวาคม
2564
ตลอดป
ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่น
2565
แหงชาติเปนปจจุบัน

สํานักปลัดเทศบาล

ตลอดป
2565

-

สํานักปลัดเทศบาล

ตลอดปงบ
2565

สํานักปลัดเทศบาล

ตลอดป
2565

สํานักปลัดเทศบาล

ตลอดป
2565

-

สํานักปลัดเทศบาล

ตลอดป
2565

-

คําสัง ทต.กะทูน ที /
ลงวันที เมษายน
เรื อง การเลือนขันเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ประจําปี งบประมาณ
ครังที (ณ เมษายน
)

- คําสั่ง ทต.กะทูน ที่ 279/2564 ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564

