
การด าเนินการตามนโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

******************************** 

 เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ ให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ดังนี้ 

 1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
 เป้าประสงค์ วางแผนสนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบ การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ

บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบริหารค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร การตัดสินใจลดหรือเพ่ิมก าลังคนด้วยมาตรการต่างๆ เพ่ือมีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน  

 กลยุทธ์ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
 2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง

ด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการปรับต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนพัฒนา
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

 3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
 4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 การด าเนินการ 
  1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) และได้ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง

องค์กรระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก (รายละเอียดตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566) 

 2. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง) (รายละเอียดตามคู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

 2. . การสรรหาบุคคล 
 เป้าประสงค์ เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ว่าง เพ่ือให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ว่างและเพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการบรรจุ แต่งตั้ง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มี
ความยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้อง 
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  การด าเนินงาน  
  เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ใช้วิธีด าเนินการการสรรหาทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลจากข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผ่านช่องทางการต่าง ๆ 
 (2) ด าเนินการร้องขอให้ กท. กสถ.ด าเนินการสรรหาทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
  - รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 อัตรา 
 (3) ด าเนินการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างทดแทนต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง ประจ าปี
งบประมาณ 2565  
  - ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 จ านวน 8 อัตรา 
  - ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 2 จ านวน 3 อัตรา 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เป้าประสงค์  
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาลครู และ
พนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส เกิดความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ 
 2. เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร เช่น เลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลครู เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 3. เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในต าแหน่งของบุคลากร ว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงาน เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานเทศบาลครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 (2) จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 (3) จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ
หลัก ที่คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
  (4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ประจ าปี 2565 ครั้งที่ 1  
  (5) จัดท าประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเด่น
ของบุคลากรเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
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   4. การพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์   
   (1) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย การพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
หน่วยงาน สาเหตุของปัญหา เพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม การศึกษาเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และทัศนคติของบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) การพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามต าแหน่งสายงานปฏิบัติ โดยสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ฝึกอบรม 
 (3) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การน า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินงาน 
 (1) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 (รายละเอียดตาม
แผนพัฒนาบุคลกร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566) 
 (2) พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (รายละเอียดตามค าสั่งฯ ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ) 
 (3) แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (4) ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกให้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E- 
Learning ในวิชาความรู้ทั่วไป และเฉพาะต าแหน่ง ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (5) หน่วยงานจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในส่วนราชการ เพื่อให้บุคลากรส ารองสามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
  5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
 เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ตอบแทน จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ 
 การด าเนินการ 
 (1) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมให้ค าปรึกษาความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง 
 (2) พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานเทศบาลครู และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก ครั้งที่ 1/2565 เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า เลื่อนเงินเดือน
พนักงานเทศบาลครูและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2565 ตามค าสั่งฯ และรายงานการประชุม 
 (3) จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 
ให้มีความชัดเจน และความมีความยุติธรรม โดยมอบหมายให้มีปริมาณงานที่เหมาะสม 
 (4) หน่วยงานยกย่องบุคลากรที่ท าความดี เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 
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  (5) หน่วยงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 - จัดให้มีจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) อีกท้ังตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากรในสังกัด ด้วยเครื่องตรวจ ATK 

  - ติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน 
  - เทศบาลต าบลหนองบัวโคก ได้ติดตั้งถังดับเพลิง ภายในอาคาร 2 จุด และภายนอกอาคาร 
  - มีการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศท่ีบริสุทธิ์ มีห้องท างานและ
ห้องประชุมที่ทันสมัยโดยมีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดภูมิทัศน์ของส านักงานให้น่าอยู่ โดย
ประดับต้นไม้ ดอกไม้ให้มีความสดชื่น เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
  - มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
  - มีสถานที่ออกก าลังกายการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร มีความสุขในการปฏิบัติ
ราชการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น จัดสถานที่ออกก าลังกาย อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่อง
ออกก าลังกายมากมายเพียงพอต่อบุคลากร 
    - มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
   (5) หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5 ส เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร 
   (6) หน่วยงานได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยการท าความสะอาด และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโค

โรน่า 2019 (covid 2019 ) บรเิวณส านักงานและหอ้งท างาน 

   6. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 เป้าประสงค ์ 
 (1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ ใน
เทศบาลต าบลหนองบัวโคก มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มาตรฐานทางจริยธรรม และ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวีถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 (2) เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน โดยการ
ลงโทษ ตักเตือน หรือให้ค าแนะน าบุคลากรที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม เพื่อบุคลากรจะได้ปรับปรุงพฤติกรรมของตน
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงาน 
  การด าเนินงาน  
  (1) ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การลงโทษ และการรักษาวินัย
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (2) จัดท าประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
เทศบาลครู และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

 (3) จัดพิมพ์... 
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 (3) จัดพิมพ์เอกสารประมวลจริยธรรมเผยแพร่ให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  (4) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 (5) เข้าร่วมกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ 
 

********************************** 
 
  
 

 

  

 

 


