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การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลตำบลนาปาแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 

****************************** 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลนาปาแซง ไดดำเนินการตามกระบวนการบริหารงาน

บุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เริ่มตั้งแตการสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การพัฒนารักษา การวางแผน
อัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหนง เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ  
และการใหพนจากตำแหนง เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยเปนระบบท่ี
ยึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) และสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยขนสูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีตั้งไว  

เทศบาลตำบลนาปาแซง ไดดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ไดแก การวางแผนอัตรากำลังคน และการปรุงโครงสรางสวนราชการ การสรรหาคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน การบรรจุและแตงตั้ง การโอน/ยาย การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การวางแผนอัตรากำลังคน และการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 

มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป เพ่ือวางแผนโครงสราง
ระบบงาน การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการบริหาร
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอตอการ 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกสวนราชการในองคกร 
รวมทั้งเพื่อเปนเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบการใช
ตำแหนงของเทศบาลตำบลนาปาแซงใหเปนไปอยาง
คุ มคา มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื ่อควบคุมภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตาม
ระเบียบ 

1) แผนอัตรากำลัง 3 ป (พ.ศ. 2564-2566) 
2) การปรับปรุงโครงสรางขององคกร ระบบงาน และ
กรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาล
ตำบลนาปาแซง (รายละเอียดตามประกาศโครงสราง
การแบงสวนราชการ) 

 
2. การสรรหาคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 
การสรรหาบุคลากรโดยการสอบคัดเลือก/การคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององคกร โดยผานกระบวนการสรรหาท่ี 
ถูกตอง เปนไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ
กำหนด โดยยึดหลักคุณธรรมความเสมอภาค เทาเทียม 
และความสามารถตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงเปน
สำคัญ 

1) การดำเน ินการสรรหาพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังท่ีลาออกหรือโอนยาย 
2) คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจาง 
2) ม ีการดำเน ินการจ ัดประช ุมคณะกรรมการฯ
ดำเนินการสรรหาฯ ภายใตกรอบท่ีกำหนด 
3) คำสั่งแตงตั้ง ตามมติ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ 
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3. การบรรจุและแตงตั้ง การโอน/ยาย 
เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 

ดำเนินการสรรหา เลือกสรร โอน/ยาย บุคลากรแทน
ตำแหนงที ่ว าง เพื ่อใหมีบุคลากรที ่เพียงพอในการ
ปฏิบ ัต ิงานและตรงตามสายงานที ่กำหนด โดยมี
กระบวนการสรรหาท่ีถูกตองและเปนไปตามประกาศ 
หลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
อำนาจเจริญกำหนด 

1) มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากำลังของหนวยงาน 
๒)  สรรหาและเล ือกสรร ดำเน ินการในร ูปแบบ
คณะกรรมการและคณะทำงานทุกขั ้นตอน (คำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ) 
3) ประกาศรับสมัคร อยางเปดเผย / ประกาศรับ
โอนยาย 
4) ดำเนินการสรรหา และรายงานผลการสรรหา/
ประสานการโอนยาย ขอมติ ก. ตามกระบวนงานท่ี 
ระเบียบกำหนด 
5) คำสั่งบรรจุแตงตั้ง / คำสั่ง โอน / ยาย 

 
4. การพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 
มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน สงเสริมใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื ่องและทั ่วถึง โดยใหไดร ับการ
ฝกอบรมความรู ความสามารถศักยภาพ และทักษะใน
การทำงานสอดคล องก ับสถานการณในป จจ ุบัน
ว ิส ัยทัศน และยุทธศาสตรขององคกรเพื ่อใหการ
ข ั บ เคล ื ่ อนภารก ิ จขององค  กร เป  น ไปอย  า ง มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

1) จัดสงบุคลากรตามสายงาน เขารับการฝกอบรมตาม
ภารกิจและหนาที่ ที่ปฏิบัติงานตามมารตฐานกำหนด
ตำแหนง 
๒) ส งเสร ิมให บุคลากรม ีความก าวหน า โอกาส
ความกาวหนาในอาชีพ 
3) สงเสริมวัฒนธรรมอันดีขององคกร 
 

 
5. การพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 
มีการประกาศหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหบุคลากรในองคกรไดทราบทุกปงบประมาณ และ
เปนไปตามประกาศหลักเกณฑท่ีกำหนด มีกระบวนการ 
ประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานท ี ่ม ี เอกสารหล ักฐาน 
ประกอบการประเม ิน และเป นไปตามประกาศ 
หลักเกณฑที ่กำหนด มีการแตงตั ้งคณะกรรมการ
กลั ่นกรอง และคณะกรรมการเลื ่อน ที ่ถ ูกตองตาม
ระเบียบตลอดจนมีการนำผลงาน จำนวน วันลา วันลา
มาสาย และการเขารวมกิจกรรม มารวมพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑) ประกาศหลักเกณฑและวิธ ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล พนักงานจาง พนักงานครู
เทศบาล 
2) คำส ั ่ งแต  งต ั ้ งคณะกรรมการกล ั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
3) ดำเน ินการจ ัดประช ุม รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองผลคะแนนการ
ปฏิบัติงาน 
4) เอกสารหลักฐาน ตัวซ้ีวัดท่ีจัดทำไวเพ่ือประกอบการ
เมิน (นโยบายผูบริหาร / MOU ระหวางผูประเมินและ
ผูรับการประเมิน) 
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6. การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน 
เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 

สงเสริมใหขาราชการและพนักงานจางของเทศบาล
ตำบลนาปาแซง เกิดจิตสำนึกดานคุณธรรมจริยธรรม
และปลูกฝงคานิยมใหเปนวัฒนธรรมองคกร มีการ
กำหนดจัดทำประกาศคุณธรรมจริยธรรมพรอมแจงให 
บุคลากรในองคกรไดทราบพรอมถือปฏิบัติ 

๑) จัดทำโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการ 
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันในองคกร 
2) จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในกับขาราชการ พนักงาน
จาง นำโดยผูบริหารสูงสุดขององคกรรวมกันประกาศ
เจตนารมนสุจริตและการตอตานการทุจริตใหเปน
วัฒนธรรมองคกร 
๓) ประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรง
ใส ภายในหนวยงาน 
4) ประกาศยกยองบุคคลตนแบบผูอุทิศตนใหกับทาง
ราชการเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจ 

 
7. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 
สงเสริมบุคลากรในองคกรใหมีความกาวหนาในสาย
อาชีพราชการ เชน การเลื่อนระดับ การสอบคัดเลือก/
เปลี่ยนสายงาน และการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในสาย
งานที่สูงขึ้นและการสงเสริมใหพนักงานเทศบาล สาย
งานอำนวยการ / บร ิหาร เข าร ับการสรรหาและ
คัดเลือกในสายงานบริหาร ตามที ่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินประกาศสรรหา 

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและ
แตงตั้งขาราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนาปาแซงให
ดำรงตำแหน ง ในระด ับท ี ่ส ู งข ึ ้ น (คำส ั ่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการ) 
๒) มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาผลงาน (รายงานการประชุม) 
๓) นำผลการประเมินเสนอ ก.ท.จ. อำนาจเจริญ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการแตงตั ้งเลื ่อนระดับ (คำสั่ง
แตงตั้ง / มติ ก.ท.จ.) 

 
8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค การดำเนินการ/เอกสาร หลักฐาน 
สงเสริม สรางความมั่นคง สรางขวัญกำลังใจคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึงพอใจใหผู ปฏิบัติงานใหสิ ่งจูงใจ และ
ประโยชนตอบแทนพิเศษจัดสรรสวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ ่งแวดลอมที ่ด ีในการ
ทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ี
กฎหมายกำหนดและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหารและบุคลากร
ทุกระดับ 

๑) ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานที ่ทำงานอยาง
สม่ำเสมอ 
2) วัสดุ อุปกรณสำนักงาน ที่ใชในการทำงานอยู ใน
สภาพท่ีพรอมใชงานและเพียงพอตอการใชงาน       
3) มีโครงการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตยุคลากร  
ซ่ึงสามารถนำเอาความรูไปใชในการเสริมสรางคุณภาพ
ชีว ิตให ด ีย ิ ่งข ึ ้น สามารถสร างรายได เสร ิมให  กับ
ครอบครัวของบุคลากร 

 


