
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

---------------------------------------- 
  การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กระบวนการบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตั้งแต่ การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การพัฒนา การวางแผนอัตรากำลัง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษ และการให้พ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้เป็น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรโดยเป็นระบบทีย่ึดถือหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Govetmance) และสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
     -วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 

- การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย และ
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 

๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
- ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานที่เนน้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความโปร่งใสทุกกระบวนกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู ้และการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้งส่งเสริมให้มีการ ฝึกอบรม

แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการภารกิจและเป้าหมายของ
เทศบาล 

๕. นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
- ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสมตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด 

  ๖.  นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

7. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
- ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความ

พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 
  ประกาศ ณ วันที่   1  ตุลาคม  2564 
 
 
 

(นางสาวอิศรา ชอบขาย) 
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรวิสัย 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

  กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรม
ต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ควบคุมและกำกับการ
ดำเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลั กของคุณธรรมในการ
ดำเนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนการทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิผล 
และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร 
 

   เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
  ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล 
 

  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากำลัง 
  เพื ่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ ในการวางแผนอัตรากำลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภ าพ เพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 

๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
  การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ให้
ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานควบคู่กับ
ความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดำเนินการผ่านการพิจารราร่วมกันของคณะกรรมการแผน
อัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพ และจะนำไปสู่
ความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 



  ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
  เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตาม
นโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน  โดยนำระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  จากเป้าหมายขององค์กรลงสู่
ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง  ตลอดจนประเมินผลดีความสามารถต่างๆ Corporate  
Competency  เทศบาลนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เทศบาลนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว  ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เช่น การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  การรับสมัครพนักงานจ้าง)  ระบบกระบวนการ
เอกสารอิเลคทรอนิกส์  ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร  ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)  ระบบประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (EGP)  ระบบบันทึกบัญชี (E-laas) ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ(LHR) นอกจากนั้น  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ได้ใช้ข้อมูลต่างๆ นี้  ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและการ
กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ 
Thailand ๔.๐  ต่อไป 
  ๕  นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  มีการกำหนดผลตอบแทน  สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์
ค่างานตามาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการที่เป็นตามระเบียบ  กฎหมาย  อย่างเป็นธรรม 
  6. นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นตามประกาศมาตรฐาน
จริยธรรม 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 
 
 



  7.  นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  ให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร  รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ ๒ ทาง 
(Two  way  Communication)  เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง  นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (Team of Profesionals)  โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบล
เกษตรวิสัยจึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย  เช่น  การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ ส.)   
การจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

รายการ ตัวช้ีวัด 
แผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ๑. ใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ในการ 

    วิเคราะห์อัตรากำลัง เพ่ือจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลใน 
    แต่ละส่วนราชการ และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และ 
    ระดับตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ 
    เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
   อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน /ตำแหน่ง เพ่ิม  
   หรือ ลด จำนวนตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   จังหวัดร้อยเอ็ด เช่น  การปรับปรุงตำแหน่งสำหรับพนักงาน 
   เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น, การขอเพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการ/ 
   พนักงานจ้าง, การปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็น 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
รายการ ตัวช้ีวัด 

การสรรหา ๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ 
    คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำหนด 
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา  บรรจุ   
    และแต่งตั้งตามระเบียบ/ประกาศ/มติ  ก.ท.จ.  อย่างชัดเจน 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา  บรรจุ  และแต่งตั้งได้ตามกรอบ 
    อัตรากำลัง 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตรากำลัง 

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รายการ ตัวช้ีวัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
    เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ 
    ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของแต่ละ 
    ตำแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก 
    บุคคลที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน 
    อาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับผล 
    การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละ
ตำแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 

 
 
 



 
๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ ตัวช้ีวัด 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ 
    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ 
    องค์กร 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี     
    สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้  เช่น 
     - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ   
       พนักงานจ้าง  พนักงานครู  ระบบ LHR 
     - โปรแกรมระบบ E-laas , E-office , E-plan , E-gp , ccis , LHR 

๕. นโยบายด้านสวัสดิการ  ผลตอบแทน  และการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
รายการ ตัวช้ีวัด 

สวัสดิการ  ผลตอบแทน  และ การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๗)  
    พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ 
    การรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขถึง  
    ๒๕๔๙ 
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ 
    การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขถึง  
    ๒๕๔๙ 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ 
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ  ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
    วิธีการขอรับเงินค่าทำขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
๖. ปฏิบัติตามประกาศ  ก.กลาง เรื่องกำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนด 
    ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล 
    ประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
    เทศบาล  พ.ศ.๒๕๕๘ 
๗. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ และ ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด 
8. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด   

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และ 
    พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว         
    (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 



๖. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
รายการ ตัวช้ีวัด 
การส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
 

๑. มีการประกาศมาตรฐานจริยธรรม และประมวลจริยธรรมพนักงาน
เทศบาล ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม 
    และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบล      
    เกษตรวิสัยจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถ 
    ประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

 
7. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
รายการ ตัวช้ีวัด 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายใน
องค์กร 

๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น 
   พ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่ 
    สะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น ถวายต้นเงินกัณฑ์หลอน  ,  
    กิจกรรมปลูกต้นไม้ ,จิตอาสา เป็นต้น  เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือ 
    กันจัดทำกิจกรรม, และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการทำงาน  บทบาท 
    ภารหน้าที่ , สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ 
    ทราบ และเข้าใจ 
3. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนา
ไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์การพัฒนา เช่น กิจกรรมที่ให้ฝ่ายบริหาร
และพนักงานทุกคนร่วมกันทำกิจกรรม 

 
 

  
ขั้นตอนการติดตามผลปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีท่ีมีปัญหา 
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติในระยะเริ่มแรกและค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า 

    ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และ ส่วนที่

ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการปฏิบัติงานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกำหนดตามกรอบของ
แผนพัฒนาบุคลากร  ของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทำขึ ้น  โดยให้กำหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา ๓ ปี  ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
 

 


