
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลนครตรัง 
เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542                      
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  และมคีวามสอดคลอง            
กับตัวชี้วัดดานตางๆ เชน  ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local 
Performance Assessment :LPA)  การกำหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน                  
เงินรางวัลประจำป  สำหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำและพนักงานจางของเทศบาลนครตรัง                   
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  รวมถึงตวัชี้วัดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 

  เทศบาลนครตรัง  จึงกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครตรัง  ดังนี้ 
 

  1. ดานแผนอตัรากำลัง 
      การวางแผนอัตรากำลังมีการวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของและนำไปสูการกำหนดจำนวน  
ประเภท และระดับตำแหนง  ตลอดจนมีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอยางตอเนื่อง  
รวมทั้งมีฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกตอง  รวมทั้งมีโครงสรางองคกรและตำแหนง       
อยางมีประสิทธิภาพ  บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด  พรอมที่จะนำไปใชประโยชน                  
อยูเสมอ  ใหการดำเนินการของเทศบาลนครตรงับรรลุผลตามวิสัยทัศน  พันธกิจที่ตั้งไว  โดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
     1.1  จัดทำแผนอัตรากำลัง  3 ป  เพ่ือใช เปนหลักเกณฑ และเครื่องมื อในการกำหนด                      
อัตรากำลัง  การตรวจสอบการใชตำแหนงของเทศบาล  ตลอดจนเพื่อควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล                            
ไมใหเกินรอยละ 40  ของงบประมาณรายจายประจำป 

   1.2  มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังและประชุมคณะกรรมการจัดทำ 
แผนอัตรากำลัง 
     1.3  แผนอัตรากำลังมีการระบุยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลนครตรัง  เพื่อใหการ-
กำหนดตำแหนงสอดคลองกับภารกิจหรือกิจกรรมและความตองการของหนวยงาน 
     1.4  มีบทวิเคราะห SWOT  ศักยภาพขององคกรโดยระบุจุดออน  จุดแข็ง  โอกาสและ
อุปสรรคอยางชัดเจน 
     1.5  มีการวิเคราะห  อำนาจหนาท่ีตามกฎหมายวามีภารกิจหรือกิจกรรมที่เทศบาล                
นครตรังตองดำเนินการ 
     1.6  สวนราชการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  พรอมทั้งระบุงานของแตละฝาย                   
อยางชัดเจน  มีการนำปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนของแตละสวนราชการมาคำนวณเปนระยะเวลา  นำมาคำนวณใน
สัดสวนเวลาการทำงานตอเพื่อกำหนดจำนวนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำและพนักงานจางที่พึงมี 
 

1.7  มีการแสดง... 
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     1.7  มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการทำงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง  วาใน  1  ป  จะมีเวลาปฏิบัติราชการอยางนอย  82,800  นาที  และนำผลการวิเคราะห
มาคำนวณเปนอัตรากำลังที่ตองการของแตละกอง  โดยมีการจำแนกเปนความตองการกำลังคนวาตองการ
กำลังคนเปนประเภทสายงานผูปฏิบัติ  สายงานผูบริหารในระดับใด  จำนวนเทาใด  จึงจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.8  การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  3  ป  มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
และวิเคราะหภารกิจ  อำนาจหนาที่  เหตุผลความจำเปนที่ตองมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  (การกำหนด
ตำแหนง/การยุบเลิกตำแหนง/การกำหนดสวนราชการเพ่ิมใหม/การยุบเลิกสวนราชการ) 
     1.9  มีการจัดทำฐานขอมูลดานบุคลากรดวยระบบฐานขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ 
(LHR)  และฐานขอมูลอ่ืนๆ  ใหเปนปจจุบันและทนัสมัย 
 

  2.  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคลากร 
       เทศบาลนครตรัง  มีแผนการสรรหา  บรรจุแตงตั้งบุคลากร  ให เปนไปตามแผน
อัตรากำลัง  3  ป  โดยคำนึงถึงความรู  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  คุณสมบัติที่เหมาะสมและเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 
       2.1  กำหนดแผนการสรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางตามกรอบเวลาท่ีกำหนด
ไวในแผนอัตรากำลัง  3  ป  และใหทันตอความตองการในการใชอัตรากำลังของสวนราชการตางๆ 
       2.2  มีหนังสือรายงานตำแหนงพนักงานเทศบาลที่วางตอ ก.ท.จ.ตรัง 
       2.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนพนักงานจางเทศบาลนครตรังตอง
ประชาสัมพันธการรับสมัครเปนการท่ัวไป  โดยประกาศทางเว็บไซตเทศบาลนครตรัง  แจงสวนราชการที่
เก่ียวของ  และกลุมไลนตางๆ  เพ่ือสรางการรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       2.4  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเปนพนักงานจาง  เพื่อให
สามารถเลือกสรรผูที่มีความรู  ความสามารถและเปนคนดีสอดคลองตามภารกิจของแตละสวนราชการ 
       2.5  ตั้งงบประมาณไวสำหรับการจายเงินเดือน  คาจาง  คาตอบแทนใหกับพนักงาน-
เทศบาล  ลูกจางประจำ  และพนักงานจาง  ตามท่ีกำหนดไวในแผนอัตรากำลัง  3  ป  และจะตองใช
งบประมาณไมเกินรอยละ  35  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด 
       2.6  จัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหา  บรรจุและแตงตั้ง  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจางของเทศบาลนครตรัง 
       2.7  การสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหนงสายบริหารที่วางและสายปฏิบัติ ท่ีวาง                  
โดยวิธีการยาย  การโอน  การคัดเลือกและวิธีการอื่นๆ  ใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการ-
พนักงานเทศบาลกำหนด 
 

  3.  การพัฒนาบุคลากรและการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
       เทศบาลนครตรัง  มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและเครื่องมือ
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีการพัฒนาความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะดานตางๆ  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้ 
       3.1  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปใหสอดคลองตามความจำเปน           
และความตองการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหนวยงาน 
 

3.2  จัดทำเสนทาง... 
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       3.2  จัดทำเสนทางการพัฒนาบุคลากร  (Training  and  development  Roadmap)  
เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาของบุคลากรแตละตำแหนง 
       3.3  สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบ E-learning  
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกำหนด  เพ่ือใหบุคลากรใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลาอยาง             
เปนระบบ 
       3.4  นำระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มาใชเปนระบบงาน
พัฒนาบุคลากร 
       3.5  สงเสริมใหพนักงานเทศบาลพัฒนาตนเองดวยแผนพัฒนารายบุคคล 
       3.6  จัดใหมีการประเมินพนักงานเทศบาลตามเกณฑมาตรฐานความรู  ทักษะ  และ
สมรรถนะที่เทศบาลนครตรังกำหนด 
       3.7  จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานที่มีตอการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลนครตรัง 
 

  4.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       เทศบาลนครตรัง  มีการสรางความสมดุลระหวางชีวิตการทำงานและชีวิตสวนตัวใหมี
ความสุข  โดยการสรางสภาพแวดลอม  วิธีการทำงาน  และบรรยากาศในการทำงานที่ดี  เพ่ือสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานทำงานไดเต็มศักยภาพและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ  ดังน้ี 
       4.1  สรางสภาพแวดลอมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจำ  และพนักงานจางมีความสุข  พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน 
      4.2  มีการประชุมถายทอดนโยบาย  โดยคณะผูบริหาร  ผูอำนวยการกอง  และพนักงาน-
เทศบาล 
      4.3  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานท่ีทำงาน (Big cleaning  day) 
      4.4  มีการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง 
      4.5  สงเสริมและสนับสนุนการตรวจสุขภาพของขาราชการและพนักงานเปนประจำทุกป  
เพ่ือใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  ปองกันการเกิดโรคที่รายแรง  สามารถปฏิบัติงานไดอยางเตม็ความสามารถ 
      4.6  ดำเนินการใหไดรับสวัสดิการตางๆ  ตามที่กฎหมายกำหนด 
      4.7  สงเสริมการทำงานเปนทีม  โดยมุงเนนการสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหเกิด
การประสานงานและการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      เทศบาลนครตรัง  กำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
แจงผูปฏิบัติงานในองคกรไดทราบโดยทั่วกัน  รวมท้ังมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ
ที่กำหนด  และสามารถนำไปใชประโยชนในการบริหารทรพัยากรบุคคลดานตางๆ  โดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
      5.1  ตนรอบการประเมินมีการประกาศกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ-
ปฏิบัติงานและแจงใหทุกสวนราชการทราบ 
      5.2  ใหทุกสวนราชการจัดทำบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชาใหแลวเสร็จภายในเดือนแรกของแตละรอบการประเมิน (ตุลาคมและเมษายน) 
 

5.3  ดำเนินการ... 




