ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 อันเป็นการรองรับภารกิจตาม
แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายประเสริฐ บุญประสพ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักเสมอว่า “บุคลากร” คือ “หัวใจสำคัญ
ของความสำเร็จขององค์กร” จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1. การวางแผนกำลังคน
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อ
จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และ
ระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพิจารณา
2. มีการติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่
การกำหนดจำนวน/ตำแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จำนวน ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุ ร าษฎร์ ธ านี เช่ น การปรั บ ปรุ งตำแหน่ งสำหรั บ พนั กงานเทศบาลให้ ด ำรงตำแหน่ งที ่ ส ู งขึ ้ น , การขอเพิ่ ม
อัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง, การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เมล็ดพันธุ์ที่ดี ย่อมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีคุณภาพได้ฉันใด การคัดเลือกที่มีระบบและมี
มาตรฐานย่อมนำคนดีและมีคุณภาพมาสู่องค์กรฉันนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานสิทธิและสวัสดิการ
ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน แสวงหาคนตามคุณลักษณะตรง
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยมุ่งสรรหาบุคลากรด้วยระบบการคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
/แนวทาง...

-2แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน
2. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทางเว็บไซต์
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
กำหนด เพื่อให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
3. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจขององค์กร
ระยะยาว บุคลากรทุกคนและทุกระดับจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเฉพาะของงานในตำแหน่ง ด้านการบริหารและการจัดการ
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมของ
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร รวมถึงความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิตัล การสร้าง
จิตสำนึกในเรื่องคุณภาพการให้บริการและความเอาใจใส่ต่อลูกค้า ประชาชนผู้รับบริการ ให้กับบุคลากรทุกคน
โดยเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้มีความรักองค์กร ตลอดจน
ความมั่นใจที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานสิทธิและสวัสดิการ ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ กองการ
เจ้าหน้าที่ ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของบุลากรเพื่อให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2564 - 2566) เพื่อให้สามารถรองรับต่อภารกิจเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดทำและดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.
2564 – 2566) และแผนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ให้
สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความ
เหมาะสมและสถานะทางการคลังของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2. รายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการพั ฒ นาบุ คลากรของเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคมของปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จของการพัฒนา ความรู้ความรู้สามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา
3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล
4. จัดให้มีการประเมินพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลนคร และพนักงานจ้างตาม
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด
/4. การสร้างเส้นทาง...

-34. การสร้างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บุคลากรมองเห็น
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง โยกย้ายและการสับเปลี่ยน หมุนเวียนตำแหน่งที่
ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งจะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ดึ งดู ด จู งใจและรั กษาบุ คลากรที ่ มี ความสามารถให้ อยู ่ กั บ องค์ กรตลอดไป ซึ ่ งในการจั ด ทำแผนเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้ เป็นการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งในระบบแห่ง
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึง “เส้นทางความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติ ราชการที่จะไปสู่ตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการ โดยมีการกำหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานในแต่ละตำแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดำรงตำแหน่งสำคัญ ซึ่งอาจจะเลื่อนจาก
ตำแหน่ งระดั บ ล่ า งสู ่ต ำแหน่ งที่ ส ูงขึ ้ น หรื อการย้ า ยตำแหน่ งในระนาบเดี ย วกั น” ซึ ่ งในคู ่ มื อฉบั บ นี ้จะยึด
“หลักการ” ในการจัดทำทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. การวางแผนการพัฒนาเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมกำลังคนคุณภาพของส่วนราชการ
2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้น
จากการทำงาน จากประสบการณ์ ในการทำงานในหน่ ว ยงาน หรื อพื ้ น ที ่ ที ่ ม ี ความจำเป็ น สำหรั บ ใช้ เ ป็ น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อจะดำรงตำแหน่งสำคัญของส่วนราชการนั้น
3. การจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปลี่ยนหน้าที่
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลาย
4. การส่ ง เสริ ม ให้ ส ่ ว นราชการวางแผนและกำหนดหลั ก เกณฑ์ ส ำหรั บ การแต่ ง ตั้ ง
ข้าราชการภายในที่ดำเนินการได้สอดคล้องและตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ ก.ท.จ.กำหนด
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สิ่งสำคัญในการักษา จูงใจ ดึงดูด และสร้างความรักองค์กรให้เกิดขึ้นนั้น เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยงานสิทธิและสวัสดิการ ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ต้องวางแผนกลยุทธ์ด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรประจำปี จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงาน แผนสื บ ทอดตำแหน่ งทางการบริ ห าร (Succession Plan) ปรั บ ปรุ งระบบฐานข้ อมู ล บุ ค คลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลนคร และพนักงานจ้าง ที่มีประสิทธิภาพ
โดยคำนึงถึงระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) และยกย่อง ชมเชยบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. สำรวจปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรประจำปี
2. ประเมินความพึงพอใจต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของ
บุคลากรประจำปี
3. กำหนดให้การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่ดีของ
บุคลากรภายในองค์กร เช่น การแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นต้น
/4. ปรับปรุงฐานข้อมูล...

-44. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR)
ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
5. จัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากร เช่น ประกาศผลประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละรอบการประเมินเพื่อเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
6. ดำเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการให้บุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด
7. ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
นคร และพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลนคร และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด
หากมีข้าราชการ พนักงานครูเทศบาลนคร และพนักงานจ้างร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและ
รีบนำเสนอนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพิจารณาโดยด่วน
8. ควบคุมการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด
6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีแผนการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร โดยมีการจัดทำแนว
ทางการดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่เป็นไปตามระเบียบ และ ข้อบังคับ โดยรายงาน
ตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง เพื่อให้ กสถ. ดำเนินการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.ท.จ. กำหนดไว้
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ดำเนินการโดย
การสอบแข่งขั้น ประกาศรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น ให้เป็นไปตามแผน
อัตรากำลังที่ว่าง
๒. การสอบคัดเลือก การคัดเลือก จะใช้บรรจุแต่งผู้ที่เปลี่ยนสายงาน การดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น เช่นการคัดเลือกจากสายผู้ปฏิบัติเป็นผู้บริหาร การคัดเลือกสายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. การรับสมัครคัดเสือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประซาสัมพันธ์การรับสมัครเป็น
การทั่วไป ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อให้ สามารถ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนที่สอดคล้องตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ
๕. ตั้งงบประมาณไว้ส ำหรับ การจ่า ยเงินเดื อน ค่าจ้างและค่า ตอบแทนให้ กับ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และจะต้องใช้ งบประมาณไม่เกิน
ร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายทั่งหมด
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
ควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
/2. KPI ระดับบุคคล...

