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นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลถ้ําใหญ ่
………………………………………………………………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐมนตรีมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2561-2580 ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศ 4.0 
รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพผลักดันให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว รวมท้ังการพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพ่ือ
เป็นการสร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน นั้น 

 การทําให้เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีขีดความสามารถในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพ่ือให้การดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลถํ้าใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีหลักการสําคัญในด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 1. หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบคุณธรรมการปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนด้วย
ความเป็นธรรม ในเรื่องการจ้างงาน การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทนรวมถึงการป้องกันการ
กระทําอันไม่เป็นธรรมทุกรูปแบบ 
 2. หลักความซ่ือสัตย์สุจริต ให้ความสําคัญและยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานทุกระดับชั้น
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนร่วมและองค์กรเป็นสําคัญ 
 3. หลักความเคารพเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน ให้ความสําคัญและยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิด ความเชื่อและแนวทางการดํารงชีวิตของพนักงาน โดยท่ีการพิจารณากําหนดกฎระเบียบ ตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะพิจารณาคํานึงถึงความแตกต่างตามความคิด รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็น
เกียรติและให้ความสําคัญกับความเคารพนับถือตนเองของพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสําคัญด้วย 
 4. การให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต องค์กรให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งข้ึน เนื่องจากเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีความตระหนักว่าคุณภาพชีวิตมีส่วน
สําคัญต่อประสิทธิภาพของงานและเป็นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงความหมายของคุณภาพชีวิตนั้น
หมายถึง ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตในการทํางานและคุณภาพชีวิตส่วนตัว ภาวะความเครียดจากการ
ทํางาน มีความหลากหลายในชิ้นงานเพ่ือลดความจําเจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการมอบหมายอํานาจตัดสินใจท่ี
เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน (More empowerment)  
 5. การสร้างสภาพการทํางานท่ีดี การจัดสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และสะดวกสบาย 
และเป็นสถานท่ีท่ีน่าภาคภูมิใจ สําหรับการทํางาน 
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นโยบายการจัดองค์กร 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีข้ันตอนการนําเสนองานและระดับชั้นของการบังคับบัญชาแบบมอบหมาย
ภารกิจ เพ่ือให้มีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วรวม ถึงสามารถปรับการ
บริหารจัดการและการทํางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมได้อย่างรวดเร็ว โดย 
 1. มีจํานวนอัตรากําลังคนท่ีเหมาะสมกับขอบความรับผิดชอบ ปริมาณงาน  การพิจารณาเพ่ิมอัตรา
กําลังคนเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ปัญหาในการจัดการกับปริมาณงาน 
 2. ระดับชั้นของการกลั่นกรองงานควรมีไม่เกิน 4 ระดับ  
 3. การกระจายอํานาจการบริหาร การตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่ 
 การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งท่ีองค์กรให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เทศบาลจึงมีการประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถ่ินตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล สําหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ให้
ความสําคัญกับการคัดเลือกบุคคล โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับงาน ควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดําเนินการผ่านการพิจารณารวมกันของคณะกรรมการ
สรรหา เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน รวมท้ังใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความสําเร็จในสายอาชีพ และนําไปสู่
ความสําเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 

นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่จัดหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะท่ี
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท้ังท่ีเป็นความจําเป็นปัจจุบันและในอนาคตให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้นอกจาก
เพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถในการทํางานแล้ว ยังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน
ด้วย โดย 
 1. เป็นหน้าท่ีเบ้ืองต้นของพนักงานในการใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 2. เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
ทํางานในอนาคต ท้ังนี้ โดยเป็นไปตามแนวทางท่ีเทศบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเป็นสําคัญ 
 3. เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีการพัฒนาภาวะผู้นําและทักษะการบริหารท่ีจําเป็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยรวมของเทศบาล 
 4. เป็นภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีต้องกําหนดและพัฒนาผู้ท่ีมีศักยภาพเพ่ือทําหน้าท่ีแทนตนเพ่ือ
รองรับความต่อเนื่องทางการบริหาร 

นโยบายอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลัง 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกส่วนราชการภายในเทศบาล รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
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เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวังโดย
มีกลยุทธ์ คือ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
 2. การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจขององค์กร 
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกําลังคน 
 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารกําลังคน 

นโยบายการประเมินผล 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่จัดให้มีการประเมินผลในแนวทางท่ีจะสะท้อนความสามารถและประสิทธิผล
ของงาน อย่างเป็นธรรม โดยเป็นการประเมินผลสําเร็จของงานซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
เทศบาล 
 1. พนักงานต้องได้รับการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงปีละสองครั้ง 
 2. ในข้ันตอนการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาและพนักงานต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้
พนักงานได้รับทราบผลการปฏิบัติงานในช่วงท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดร่วมกัน รวมถึงได้รับ
ทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในอนาคตและเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนารายบุคคล 
 3. มีระบบและวิธีการประเมินท่ีสามารถเข้าใจได้ชัดเจน และผลการประเมินสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง 

นโยบายสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีการเสริมสร้างความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและ
ความพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดีไว้กับองค์กรโดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมี
ผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสาร ให้สิ่งจูงใจผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ             
จัดสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือความจําเป็นและเหมาะสมเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนดและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ 
 1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 2. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 3. ยกย่องพนักงานท่ีเป็นคนเก่งคนดีและทําคุณประโยชน์ให้องค์กร 
 4. ปรับปรุงระบบสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 
 5. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายเรื่องสันทนาการและกิจกรรมพนักงาน 
 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่มีนโยบายท่ีจะจัดสันทนาการให้พนักงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างพนักงาน สนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันและมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน รวมถึงเพ่ือการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต 
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การดําเนินการตามนโยบาย 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2564 - 2566 

................................................................................ 
  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้กําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
หลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล พนักงานภายใน
องค์กรมีความสุขกับการทํางาน มีความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยนําระบบคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยให้ปี พ.ศ.2564 -2566 มีการดําเนินตามนโยบาย มีการดําเนินการตาม
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
 1. การวางแผนอัตรากําลังคน 
  การวางแผนอัตรากําลังคน เป็นการคาดการณ์ คาดคะเนจํานวนความต้องการกําลังคนของ
องค์กรเพ่ือสรรหา และจัดสรรบุคคลให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร หากกําลังคนไม่เหมาะสมกับภารกิจงาน
จะส่งผลให้องค์กรมีภาระด้านค่าใช้จ่ายสูง เกิดปัญหามีคนทํางานมาก แต่ได้ปริมาณงานน้อย เสียโอกาสในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ การวางแผนพัฒนาอัตรากําลังคนจึงมีความสําคัญกับองค์กร 
  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  จึงได้มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564-2566  ข้ึน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกําหนดโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม ไม่ซํ้าซ้อน
สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด จัดอัตรากําลัง โครงสร้าง
ส่วนราชการให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าท่ีของเทศบาล  
 2. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
  การกําหนดทางก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพได้มีการกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใน
แต่ละตําแหน่งแล้ว ซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีจะนําไปสู่ตําแหน่งสําคัญของส่วนราชการเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและทําให้ข้าราชการพยามสร้างผลงานตามท่ีหน่วยงานคาดหวังได้ เม่ือส่วนราชการ
จัดทําทางก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีชัดเจนแล้ว หากต้องการจะเตรียมความพร้อมของข้าราชการเพ่ือข้ึนสู่
ตําแหน่งท่ีสําคัญอย่างเป็นระบบ จะต้องมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีศักยภาพและผลงานท่ีเป็นท่ีประจักษ์ 
การจัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือให้
พนักงานท่ีได้รับการคัดเลือกมานั้นได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาตามทางก้าวหน้าในสายอาชีพท่ีส่วนราชการ
กําหนดข้ึนเพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่จึงได้จัดทําคู่มือการบริหารงานบุคคล แผนความก้าวหน้าในอาชีพพนัก
เทศบาล (ระบบแท่ง) เพ่ือวางมาตรฐานในการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานเทศบาล ก่อเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน นําไปสู่การพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
  คุณภาพชีวิตในการทํางานถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมี
คุณค่าและมีความสําคัญต่อองค์กร ดังนั้นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานท่ีทํางานต้องมีความเหมาะสม
และเอ้ือต่อการทํางาน คือ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกดีต่องาน มีความม่ันคง ทําให้เกิดความสุข โดยจะส่งผล
ดีต่อท้ังตัวบุคคลแลองค์กร ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานด้วยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโดยการศึกษา ฝึกอบรมหรือการ
พัฒนาตนเองต่างก็เป็นการเพ่ิมศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงข้ึน 
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  ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ในช่วงท่ีมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ได้มีการจัดการให้พนักงานเทศบาลมีการเสริมสร้างสุขภาพ 
การตระหนักรู้ในการป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
พนักงานทุกเช้าก่อนทํางาน มีการบริการแอลกอฮอล์ล้างมือสําหรับฆ่าเชื้อโรค เม่ือพนักงานในองค์กรมีสุขภาวะ
ท่ีดีแล้ว จะทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการบริการต่อประชาชนท่ีมี
เข้ารับบริการได้อย่างท่ัวถึง 
  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาโดยการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริง การให้ความสําคัญในการศึกษา อบรม การพัฒนาการ
ทํางานและอาชีพของบุคคล มีการส่งบุคคลเข้ารับการอบรมตามท่ีหน่วยงานวิชาการได้มีการจัดอบรมข้ึน อาทิ 
การเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในวาระต่างๆ การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการประชุม
นําเสนอผลงานและการประกวด เป็นต้น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการสําคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นอกจากเราจะได้รู้วิธีการท่ีเลือกมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการนํามาใช้กับบุคลากรของเรา
หรือไม่ งานการเจ้าหน้าท่ีจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสําคัญขององค์กร 
  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้จัดให้มีระบบการประเมินผลในแนวทางท่ีจะสะท้อนความสามารถ
และประสิทธิภาพของงานอย่างเป็นธรรม โดยเป็นการประเมินผลสําเร็จของงานซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร 
  1. พนักงานมีการกําหนดหัวข้อท่ีจะทําเพ่ือประกอบเป็นผลงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือรับ
การประเมินในแต่ละรอบโดยตรงปีละ 2 ครั้ง 
  2. ในข้ันตอนการประเมินผล ผู้บังคับบัญชาและพนักงานควรมีการสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้
พนักงานได้รับทราบผลการประเมินในช่วงท่ีผ่านมา เปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนดร่วมกันใน
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน รวมถึงได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานในอนาคตและเพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาส่วนบุคคล 
 5. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
  ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้มุ่งเน้นระบบคุณธรรม การปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ในเรื่องการจ้างงาน การเลื่อนตําแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการทํางาน รวม
ตลอดถึงการป้องกันการกระทําอันไม่เป็นธรรมในทุกระดับ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ จึงได้จัดให้มีการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างประจํา โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการ 
ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินให้ดียิ่งข้ึน โดยกําหนดให้
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําท่ีมีผลการประเมิน ร้อยละ 90 ข้ึนไปอยู่ในระดับ ดีเด่น ร้อยละ 80 แต่ไม่
ถึงร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 
70 อยู่ในระดับ พอใช้ และคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับ ปรับปรุง โดยประกาศดังกล่าวเปิดเผยให้
ทราบโดยท่ัวกัน 
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นโยบายการจัดการองค์กร 
.................................................................................. 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีข้ันตอนการจัดการอํานาจ หน้าท่ี ในการมอบหมายงานให้เกิดความ
คล่องตัว มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถปรับการบริหารจัดการและการ
ทํางานให้เหมาะสม มีการจัดอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับของเขตความรับผิดชอบและปริมาณงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลถํ้า
ใหญ่จึงให้มีคําสั่งให้แต่ละกองทําคําสั่งมอบหมายงานในหน้าท่ีของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง โดยระบุตําแหน่ง เลขท่ีตําแหน่ง และหน้าท่ีความรับผิดชอบครอบคลุม ตลอดปีงบประมาณ 
2564  
  เพ่ือให้การบริหารกิจการของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่เป็นไปด้วยความคล่องตัวรวดเร็ว และลด
ข้ันตอนในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ กระจ่ายอํานาจในการตัดสินใจและกระจายความรับผิดชอบ 
เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามหลักการบริหารงานจัดการบ้านเมืองท่ีดี เทศบาล
ตําบลถํ้าใหญ่ จึงให้มีคําสั่งแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล เรื่อง การ
มอบหมายงานในอํานาจหน้าท่ีปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
  
 

............................................................ 
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นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่ 
.................................................................................. 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีนโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่ในระบบเปิด 
กล่าวคือ มีการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหน่ง เพ่ือเข้ารับ
การเลือกสรรเป็นพนักงานสังกัดเทศบาล โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับงาน 
ควบคู่กับความเป็นคนดี โดยสรรหาและเลือกบุคคลผ่านการพิจารณาร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ เพ่ือให้
การคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมท้ังมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยมาสนับสนุน ซ่ึงมุ่งเน้น
บุคลากรนั้นๆ ประสบผลสําเร็จในสายอาชีพ และจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป โดยมี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์  เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน และเว็บไซต์ของเทศบาล  
http://www.thamyaicity.go.th/ 
  

............................................................ 
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นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
.................................................................................. 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ซ่ึงการปฏิบัติงานนั้น จําเป็นต้องมีการนํากฎระเบียบ 
ข้อบังคับมาใช้ให้สอดคล้องกับการทํางาน จึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างข้ึน เพ่ือ
เสริมสร้างในบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความ
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน เกิดแรงบันดาลใจในการนําความรู้มาปรับปรุงในงานของตน 
    
  

............................................................ 
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นโยบายอัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลงั 
.................................................................................. 

 เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้มีการวางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตรากําลังและการบริหารอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกส่วนราชการภายในเทศบาล รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกําหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ีองค์กรคาดหวังโดย
มีกลยุทธ์ คือ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
งาน 
 2. การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามพันธกิจขององค์กร 
 3. การพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกําลังคน 
 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารกําลังคน 
 
    
  

............................................................ 
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นโยบายการประเมินผล 
.................................................................................. 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในสังกัด
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ สะท้อนความสามารถและประสิทธิผลของงานอย่างเป็นธรรม โดยกําหนดให้พนักงาน 
ได้รับการประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงปีละ สองครั้ง (รอบท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม -31 มีนาคม) 
และ (รอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน- 30 กันยายน) โดยผู้บริหาร มอบนโยบาย แผนปฏิบัติราชการและ
เป้าหมาย ได้แก่ ปลัด/รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือกําหนดเป้าหมายผลสําเร็จในรอบการประเมิน 
จากนั้นผู้ประเมินเข้ารับการประชุมเพ่ือกําหนดเป้าหมายท่ีกําหนดและพฤติกรรมท่ีแสดงออกจากการ
ปฏิบัติงาน นําไปสู่การพิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบการประเมิน โดยประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมิน 
“ดีเด่น” ในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกันเพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 
 

............................................................ 
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 นโยบายสวัสดิการและความสัมพันธ์ในองค์กร 
.................................................................................. 

  การเสริมสร้างความม่ันคง ขวัญกําลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและความพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดีไว้กับองค์กร ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
โควิด-19 (COVID-1) อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปในหลายพ้ืนท่ี ผู้บริหารจึงเล็งเห็นความสําคัญของ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อของโรคไวรัส 
ดังกล่าว อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลถํ้า
ใหญ่ กิจกรรม Big Cleaning Day เพ่ือทําความสะอาดสํานักงานป้องกัน การสะสมของเชื้อโรค กิจกรรม
ดําเนินการทําความสะอาดห้อง โดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ ประจําจุดคัดกรอง  
  ด้านการยกย่องส่งเสริมพนักงานท่ีเป็นคนเก่งคนดีและทําประโยชน์ให้แก่องค์กร ผู้บริหารได้มี
การมอบหมายให้ฝ่ายอํานวยการ งานการเจ้าหน้าท่ี สํานักปลัดเทศบาล จัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
งานบุคลากรภายในสํานักงาน โดยเนื้อหาในบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วย ประกาศรายชื่อพนักงาน
ดีเด่น ซ่ึงเป็นการยกย่องผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับผลการประเมินในระดับ ดีเด่น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจ  ซ่ึง
คงไว้ซ่ึงคุณความดี ประกาศรายชื่อพนักงานผู้มาสายประจําเดือน เพ่ือเป็นการกล่าวตักเตือน และควบคุมการ
มาปฏิบัติราชการของพนักงาน เป็นต้น  
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นโยบายเร่ืองสันทนาการและกิจกรรมพนักงาน 
.................................................................................. 

  เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีนโยบายท่ีจะสันทนาการให้พนักงานเทศบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริม
สัมพันธ์ภาพระหว่างพนักงาน สนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันและการมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน รวมท้ัง
เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงของพนักงานในองค์กร จึงให้มีการจัดกิจกรรม เช่น กีฬาสร้างสัมพันธ์ 
การจัดงานปีใหม่ การจัดกิจกรรมแลกของขวัญในวันปีใหม่ เป็นต้น 
    

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


