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งานการเจ้าหน้าที่ 

สำนักปลัด



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
เทศบาลตำบล เกษตรวิสั ย  ได้ดำ เนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล 

ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรและการสร้างความก้าวหน้าใน
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน การสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ 

ได้มีการใช้เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป  

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๒. จัดทำสมรรถนะและน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน 

การสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 
๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
การดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และแผนการปรับบทบาทและภารกิจ ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
          2. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือจัดทำ

กรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับ
ตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การ
กำหนดจำนวน /ตำแหน่ง เพ่ิม หรือ ลด จำนวนตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
เช่น  การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น, การขอเพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการ/ 
พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้น

เลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย เป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 
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กลยุทธ์ 
๑. นำแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดกำหนด มาใช้ในการดำเนินการสรรหา 
๒. ขั้นตอนการสรรหาพนักงานเทศบาล การบรรจุและแต่งตั้งตามถือปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/

มติ  ก.ท.จ.   
๓. จัดทำแผนการสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้ง 
๔. จัดทำแผน เพ่ือสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
การดำเนินการ 

๑. ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกำหนด 

๒. ดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้งตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ  ก.ท.จ.  อย่างชัดเจน 

๓. ดำเนินการตามแผน เพ่ือสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
๔. ดำเนินการตามแผน เพ่ือสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 
 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เป้าประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน  โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  จาก
เป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง  ตลอดจนประเมินผลดี
ความสามารถต่างๆ Corporate  Competency  โดยนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

กลยุทธ์ 
๑. นำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับ

เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง มาใช้ในการประเมิน 
๒. นำระบบ KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละ

กอง/ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 

๓. จำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานจากผลการประเมิน เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละ
ตำแหน่ง เพ่ือส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

การดำเนินการ 
๑. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๒. นำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  
๓. นำผลการประเมินที่ได้มาจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
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๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยนำข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ในการสนับสนุนการตัดสินใจและ
การกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการ
รองรับ Thailand ๔.๐  ต่อไป 

กลยุทธ์ 
๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. นำเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

การดำเนินการ 
1. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยมีการสร้างLINE  กลุ่มของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  กรณีมีงานเร่งด่วนจะได้ประสานงาน และประชาสัมพันธ์
งานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น    

2. มีการจัดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง เพ่ือให้การดำเนินงานในการลงระบบข้อมูลต่างๆ 
มีความรวดเร็ว  

  3.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ

เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้  เช่น  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  พนักงานครู  ระบบ LHR    โปรแกรมระบบ E-laas , E-office , E-plan , E-
gp , ccis , LHR 
    5. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
 

๕  นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
  เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำได้รับผลตอบแทน  สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร  

กลยุทธ์ 
  ดำเนินการภายใต้ระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่พึงได้ตามกฎหมาย 

การดำเนินการ 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีการให้สวัสดิการกับพนักงานเทศบาลตามระเบียบที่สามารถให้ได้  

เช่น การเบิกค่าเช่าบ้าน  การเบิกค่ารักษาพยาบาล  การจ่ายบำเหน็จบำนาญ  การเบิกค่าการศึกษาบุตร  และมีการ
ส่งเสริมให้พนักงานไปสอบเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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6. นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นตามประกาศมาตรฐาน และประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้

น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 
๑. ใช้ค่านิยมหลัก 10 ประการ มาเป็นแนวทางประกาศมาตรฐานจริยธรรม และประมวล

จริยธรรมพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรม และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  
การดำเนินการ 
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศ ก.ท.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการ

รักษาวินัย การดำเนินการทางวินัยให้พนักงานเทศบาลรับทราบอย่างทั่วถึง 
2.จัดทำประกาศมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบล

เกษตรวิสัย และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับร่วมกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม และการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้บุคลกรนำข้อคิดต่างๆ และ
หลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

 

  7.  นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
ทุกระดับภายในองค์กร  เพ่ือให้การดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการ
ทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals)  โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงาน
และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ 
๑. อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน 

  ๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทำงานของ
องค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม, และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทำงาน  บทบาทภารหน้าที่ , 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และเข้าใจ 
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  3. จัดกิจกรรมที่ ให้ฝ่ ายบริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม  เพ่ือ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร
ให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา  

การดำเนินการ 
๑. จัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
  ๒. จัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น เช่น ถวายต้นเงินกัณฑ์หลอน การทำบุญตักบาตร ,  

กิจกรรมปลูกต้นไม ้,จิตอาสา เป็นต้น   
                       3. การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ ส.)  กิจกรรมจิตอาสา
ร่วมกับประชาชนทั่วไป  

 
 

 


