
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดําเนินการตามนโยบายการบร �หารทร ัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตําบลนาป�าแซง 

********************************************** 
การบร �หารงานบุคคลของเทศบาลตําบลนาป�าแซง ได้ดําเนินการตามกระบวนการบร �หารงาน บุคคลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ ต้ังแต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งต้ัง การพัฒนา การวางแผนอัตรากําลงั 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเง �นเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตําแหน่ง 
เพื่อให้เป�นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยโดยเป�นระบบท่ี ยึดถือหลักคุณธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาลของการบร �หารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) และ สามารถบร �หารทรพัยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผ์ลตามเป�าหมายท่ีต้ังไว้ 

เทศบาลตําบลนาป�าแซง ได้ตําเนินการตามนโยบายการบร �หารทรพัยากรบุคคลซึ่งเป�นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การวางแผนกําลังคน การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
การส่งเสร �มจร �ยธรรมและรกัษาว �นัย การสรรหาคนดีคนเก่ง การพฒันาบุคลากร 

การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีว �ตของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

๑. นโยบายปรบัปรุงโครงสรา้งส่วนราชการและอัตรากําลัง 
เป�าประสงค์ 
ดําเนินการวางแผน สนับสน ุนและส่งเสร �มให้มีโครงสรา้ง ระบบงาน การจดักรอบอัตรากําลังและการบร �หาร 

อัตรากําลังให้เหมาะสมลับภารกิจและเพียงพอ มีความคล่องคัวต่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทุกส่วนราชการ 
ในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกําหนดสมรรถนะและ 
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของข้าราชการ และพนักงานจา้ง ท่ีองค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ ์
๑ . จัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลนาป�าแซง  และทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ระบบงานในแผนอัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับว �สัยทัศน์ พันธกิจ อํานาจ หน้าท่ี ของเทศบาลตําบลนาป�าแซง  
๒. นําหลักสมรรถนะและระบบคุณธรรม มาใชเ้ป�นเคร �อ่งมือในการบร �หารทรพัยากรบุคคลท้ังด้านการสรรหา 

การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การเลื่อนขั้น และเลื่อนระดับ การประเมิลผลการปฏิบัติงานการวางแผนการ 
พัฒนาบุคลากรและการบร �หารผลตอบแทน 

๓. มีกระบวนการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรด้วยความโปรง่ใสและตรวจสอบ 
ได้ มีการจดัทําปฏิทินเพื่อวางแผนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกตําแหน่ง 

๔. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิข์องงานและสมรรถนะหลัก โดยมีการทําข้อตกลง 
(MOU) รว่มกัน 

๕. มีการบร �หารจดัการเพื่อรกัษาไว้ซึง่คนดีและคนเก่งขององค์กร 
การดําเนินการ 
๑. จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 

ระบบงานและกรอบอัตรากําลัง ให้สอดคลอ้งกับว �สัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรบับทบาทและภารกิจของเทศบาล
ตําบลนาป�าแซง (รายละเอียดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป� พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 

๒. จดัทําคู่มอีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติการ) 
๓. จดัทําคู่มือแผนเล้นทางความก้าวหน้าในอาชพี (Career Planning)
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๒. นโยบายคานการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
เป�าประสงค์ 
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรแทนตําแหน่งท่ีว่างเพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานและตรง 

ตามสายงานท่ีกําหนด 
กลยุทธ ์
๑. จดัทําประกาศรบัสมัครให้ตรงกับสายงานท่ีกําหนด 
๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป�นใปตามประกาศกําหนด 
๓. สรรหาและเลือกสรรบุคลากรอย่างบร �สุทธิยุ์ติธรรม 
การดําเนินการ 
๑.มีการตรวจสอบ ทบทวนอัตรากําลังของหน่วยงานอย่างสม�าเสมอ 
๒.เมื่อมีตําแหน่งว่างจะมีการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรซึง่การดําเนินการเป�นรูปแบบ 

คณะกรรมการและคณะทํางานทุกขั้นตอน 
๓.ประกาศร ับสมัครบุคคลเพี่อเข้ารบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าทํางานเป�ดเผย 
๔.ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรผู้ท่ีมีความรูค้วามสามารถเย้ามาทํางานให้เพียงพอตามปร �มาณงานท่ี

เพิ่มขึ้น 
๓. นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป�าประสงค์ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปรง่ใส เป�นธรรมอย่างเท่าเทียม 
กลยุทธ ์
๑.การประเมินต้องเป�นใปตามระเบียบหลักเกณฑ์กําหนด 
๒.มีการดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ 
๓.คณะกรรมการกลั่นครองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเง �นเดือนต้องมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบท่ีกําหนดรว่มกัน 
การดําเนินการ 
๑.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯและคณะกรรมการพิจารณา 

เลื่อนขั้นเง �นเดือน (รายละเอียดตามคําส่ังเทศบาลตําบลนาป�าแซง) 
๒.มีการดําเนินการอัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลคะแนนการปฏิบัติงานภายใต้ 

กรอบท่ีกําหนดรว่มกัน 
๓.ตรวจสอบหลักฐานและตัวชีว้ัดท่ีอัดทําไว้ประกอบการประเมินและเสนอความเห็นเก่ียวกับ 

มาตรฐานและความเป�นธรรมของการประเมิน 

๔.นโยบายด้านการส่งเสร �มจร �ยธรรมและรกัษาว �นัย 
เป�าประสงค์ 
ส่ิงเสร �มให้ข้าราขการและพนักงานจา้งของเทศบาลตําบลนาป�าแซง เกิดจติสํานึกด้าน 

คุณธรรมจร �ยธรรมและปลูกสงค่านิยมให้เป�นวัฒนธรรมองค์กร 
กลยุทธ ์

๑. เพิ่มพูนความรูให้กับข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลนาป�าแซงด้านการ เสร �มสรา้ง
คุณธรรมจร �ยธรรม 
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๒. ปลูกจติสํานึกให้กับข้าราชการและพนักงานจา้งของเทศบาลตําบลนาป�าแซงให้เกิด จติสํานึกในการรกั
และหวงแหนองค์กร 

๓. ยกย่องบุคลากรท่ีทําคุณงามความดี หร �ออุทิศเวลาให้กับราชการเพื่อเป�นขวัญกําลังใจใน 
การดําเนินการ 
๑. จดัทําโครงคารอบรมคุณธรรมจร �ยธรรมและการป�องกันการทุจร �ตคอรปัชัน่ในองค์กรประจาํทุกป� 
๒. จดักิจกรรมปลกูจติสํานึกให้กับข้าราชการและพนักงานจา้งฯ นําโดยผู้บร �หารสูงสุดขององค์กร รว่มกัน

ประกาศเจตนารมณ์สุจร �ตและการต่อด้านการทุจร �ตให้เป�นวัฒนธรรมองค์กร 
๓. ออกประกาศมาตรการส่งเสร �มคุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงานเพื่อเป�นแนวทางใน การ

ปฏิบัติงาน และแจง้เว �ยนให้บุคลากรทุกคนทราบ 
๔. ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการเพื่อเป�นขวัญและกําลังใจ และเป�นแบบอย่าง

ท่ีดีให้กับบุคลากรในองค์กร 
๕.นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง 
เป�าประสงค์ 
ส่งเสร �มให้บุคลากรมีว �นัยคุณธรรม จร �ยธรรมฯ ซึง่เป�นพื้นฐานของข้าราชการท่ีดีและเพื่อความก้าวหน้าใน

สายงานควบคู่ไปกับคุณธรรมจร �ยธรรม 
กลยุทธ ์
๑. กําหนดหลักเกณฑใ์นการประเมินบุคลากรท่ีมีว �นัย คุณธรรม จร �ยธรรม 
๒. การประเมินเป�นรูปแบบคณะกรรมการ 
๓. การประเมินน้ีสามารถนําไปใช้เพี่อขอรบัการประเมินการเลื่อนว �ทยฐานะให้สูงขึ้นซึ่งผลการประเมิน 

ด้องสอดคล้องกับคํากล่าวท่ีว่า,,ความรูคู่้คุณธรรม" 
การดําเนินการ 
๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านว �นัย คุณธรรม จร �ยธรรมฯ ของข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการดึกษาท่ีขอรบัการประเมินเพือ่ให้มีหร �อเลื่อนว �ทยฐานะ (รายละเอียดตามคําส่ังเทศบาลตําบลนาป�าแซง) 
๒. มีการดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานภายใต้กรอบท่ีกําหนดรว่มกัน 
๓. ตรวจสอบหลักฐานและตัวขี้วัดท่ีจัดทําไว้ประกอบการประเมิน และเสนอความ เห็นเก่ียวกับว �นัย 

คุณธรรม จร �ยธรรมและจรรยาบรรณว �ชาชพี 

๖. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป�าประสงค์ 
ส่งเสร �มให้มีการพัฒนาให้เป�นระบบอย่างท่ัวถ ึงและต่อเน่ืองโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 

ตักยภาพ และทักษะการทํางานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ว �สัยทัศน์ และยุทธศาสตรข์ององค์กร 
เพื่อให้การยับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเรจ็ 
ตามเป�าหมาย รวมท้ังส่งเสร �มคุณธรรมและจร �ยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ ์
๑. จดัทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภายใต้ภารกิจของเทศบาลตําบลนาป�าแซง 
๒. จดัทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกตําแหน่ง ตามหลักสมรรถนะ 
๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

เพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งอย่างต่อเน่ือง 
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๔. จดัทําระบบประเมินผลการฝ�กอบรมหลังเข้ารบัการฝ�กอบรม 
๔. จดัทําแผนการดําเนินการเสร �มสรา้งคุณธรรมจร �ยธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน 
๖. จดัทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจร �ต 
๗. ส่งเสร �มให้บุคลากรยืดมั่นในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ ขา้ราชการ 

และนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จร �ยธรรมของเทศบาลตําบลนาป�าแซง 
๘. พัฒนางานด้านการจัดการองค์ความรูแ้ละพัฒนาคุณภาพชีว �ต เพื่อสรา้งวัฒนธรรมการเร �ยนรู ้การ 

ถ่ายทอดความรู ้การแลกเปลี่ยนเร �ยนรู ้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
๙. สรา้งความก้าวหน้าในสายอาชพีและความก้าวหน้าของทุกตําแหน่ง 
๑0. ส่งเสร �มวัฒนธรรมอันดีขององค์กร 
การดําเนินการ 
๑. จดัทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจาํบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ (รายละเอียดตามแผนพฒันา บุคลากร) 
๒. จดัส่งบุคลากรตามสายงานไปฝ�กกอบรมฯ 
๓. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๗. นโยบายด้านการสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชพี 
เป�าประสงค์ 
ส่งเสร �มให้บุคลกรม ีความก้าวหน้าในสายอาชพีราชการ 
กลยุทธ ์
๑. จดัทําแผนการตําเนินงานการสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชพี เชน่ การเลื่อนและแต่งต้ัง ข้าราชการ 

ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น 
๒. จดัทําแบบเสนอผลงานให้เป�นใปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด 
การดําเนินการ 
๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการเทศบาลตําบลนาป�าแซง 

ให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น (รายละเอียดตามคําส่ังเทศบาลตําบลนาป�าแซง) 
๒. มีการดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานภายใต้กรอบท่ีกําหนดรว่มกัน 
๓. นําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการพนักงาน ก.อบต.จังหวัดอํานาจเจร �ญ เพื่อยอมรบัความ 

เห็นชอบและแต่งต้ังเพื่อเลื่อนระดับ 

๘. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชวี �ต 
เป�าประสงค์ 

เสร �มสรา้งความมั่นคง ขวัญกาํลังใจ คุณภาพชวี �ตท่ีดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้ส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ จดัสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน ตามความจาํเป�นและเหมาะสม
เป�นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรา้ง ความสัมพันธอั์นดีระหว่างผู้บร �หารและ
บุคลากรทุกระดับ 

กลยุทธ ์
๑.ปรบัปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒.ปรบัปรุงสภาพความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
๓. ยกย่องบุคลากรท่ีเป�นคนเก่ง คนดี มีความทุ่มเทเสียสละและทําคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร 
๔. ปรบัปรุงระบบสวัสดิการท่ีบุคลากรมีสิทธจิะได้รบัอย่างครอบคลุมท่ัวถึงและย่ังยืน 
๕. ดูแลสิทธสิวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างเต็มท่ี 
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๖.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสร �มความสามัคคี เพื่อสรา้งขวัญกําลังใจในการทํางานอย่างสม�าเสมอโดยให้ 
บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนรว่มท้ังรว่มคิด รว่มทํา รว่มแสดงความคิดเห็นและรว่มรบัผิดชอบ 

การดําเนินการ 
๑. ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้ดีอยู่เสมอ 
๒. วัสดุ อุปกรณ์ เคร �อ่งมือ เคร �อ่งใชใ้นการทํางานอยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านและเพียงพอในการใชง้าน 
๓. จัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว �ตบุคลากร ซึ่งสามารถนําความรู ้ไปใช้ในการเสร �มสรา้ง 

คุณภาพชวี �ตให้ดีขึ้น สามารถสรา้งงานสรา้งรายได้เสร �มให้กับบุคลากร 


