นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566)

เทศบาลตาบลเสิงสาง
อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

คานา
ในช่วงที่ผ่านมา ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน
มิ ใ ช่ เ พี ย งรู้ ลึ ก ในงานด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เพี ย งด้ า นเดี ย ว ประกอบกั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ท าให้ เ กิ ด ความ
เปลี่ ย นแปลงด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร การพัฒ นาสั ง คมและการเมื อ ง การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของประเทศในการแข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทัน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าท้ายที่ต้องเผชิญกับ
สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทาให้บุคลากรมีความสุขในการทางาน จาเป็นต้อง
อาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลเสิงสาง จึงได้ดาเนินการจัดทานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาลตาบลเสิงสาขึ้น เพื่อสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างบุคลากรที่มีคุณธรรม
และสมรรถนะสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับให้ทันต่อสถานการณ์ความคาดหวังของรัฐบาลและการบริการ
ประชาชนตามภารกิจ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมถึงภารกิจต่างๆ ตามพระราชบั ญญัติแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเสิงสาง

ประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
_______________________
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งเทศบาลตาบลเสิงสางเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็น
ภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการดาเนินการหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นมิติหนึ่งที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกสาคัญในการผลักดั นยุทธศาสตร์และพันธกิจให้
ประสบความสาเร็จ และถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบลเสิงสาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
ทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง
พระราชบั ญ ญัติร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตาบลเสิ งสาง จึง ประกาศ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตาบลเสิงสาง
วัตถุประสงค์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
๑. ด้านการสรรหาและคัดเลือก สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเสิงสาง ดาเนินการวางแผน
กาลังคน สรรหาคนตามคุณลักษณะมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
เทศบาลตาบลเสิงสาง ดังนี้
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ที่
รองรับภารกิจของเทศบาลตาบลเสิงสาง
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหาพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออกหรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตรากาลังว่างไม่เกิน ร้อยละ
๑๐ ของอัตรากาลังทั้งหมด
1.3 การรับ สมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดารงตาแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น
โดยการเผยแพร่การประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การดาเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒. ด้านการพัฒนา สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเสิงสาง ดาเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล
เพื่อพัฒนา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละตาแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจน บรรลุเป้าประสงค์นโยบายขององค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.1 จั ดทาแผนพัฒ นาบุคลากรประจาปี และดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ให้สอดคล้องตามความจาเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning เพื่อให้
บุคลากรใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
2.4 ดาเนินการประเมินพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ในความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
2.5 ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุก ส่วน
ราชการ
๓. ด้านการธารงรักษาไว้และแรงจูงใจ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเสิงสางต้องมีการวางแผน
กลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน เช่น แผนความก้าวหน้า
ในสายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ บาเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
สภาพแวดล้อมใน การทางาน ความปลอดภัยในการทางาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนา
องค์กร และการยกย่ อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรื อสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรและ
สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้

-23.๑ ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละเผยแพร่ แ นวทางเส้ นทางความก้ าวหน้ า ในสายงานต าแหน่ ง ให้
บุคลากรทราบ
3.๒ ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้
3.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง เป็นธรรม
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้
3.๕ ดาเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน
3.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ด้าน
ความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนรวมในการทางาน
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับเทศบาลตาบลเสิงสางว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชาหมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม กากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้ องกัน การทุ จ ริ ต ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ งนี้ งานการเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ า ยอานวยการ ส านั ก
ปลั ด เทศบาล เทศบาลตาบลเสิ ง สาง จะด าเนิ นการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคล ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 256๔
ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 256๔ - 30 กันยายน 256๔

(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
-------------------------------การกาหนดกระบวนการบริหารทรั พยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
และกิ จ กรรมต่ างๆ ด้านการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลและเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีป ฏิบัติ ต่างๆ
ที่ควบคุมและกากับการดาเนินการ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึด
หลั กของคุณธรรมในการดาเนิ น การ ประกอบกับเป็นการผลั กดันให้ ผู้ บริห ารและผู้ ปฏิบัติงาน ต้องมอบ
บทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่า
ของความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร
วิสัยทัศน์
“ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานความสามัคคี ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมใจพัฒนา ก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
พันธกิจ
1. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
2. การพัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุข
3. การป้องกันและรักษาความสงบภายใน
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
6. การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
7. การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
10. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
เป้าหมาย
1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกและรวดเร็ว
2. จัดให้มีไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะ
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
4. การก่อสร้าง/ซ่อมบารุงและจัดหาแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร
5. การส่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาให้มีมาตรฐาน
6. การจัดให้มีการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
7. พัฒนาฝีมือแรงงานและการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์
10. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
13. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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15. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2) บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติให้สาเร็จ
3) บุคลากรมีการทางานร่วมกันและทางานเป็นทีม
4) ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5) มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และให้ความสาคัญและให้โอกาส
ในการพัฒนาตนเอง
6) มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีและมีความปลอดภัย (สถานที่, วัสดุอุปกรณ์
7) เป็นองค์กรขนาดกลาง
จุดอ่อน (Weakness)
1) การติดต่อสื่อสารและระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการบุคลากรยังมีความบกพร่องอยู่
2) ขั้นตอนการทางาน มีความซ้าซ้อน หลายขั้นตอน
3) บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
4) การบริหารงานบุคคลมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการโอน ย้าย
ลาออกของพนักงานเทศบาล ทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้
5) มีข้อจากัดด้านงบประมาณ
6) การกระจายงานไม่สมดุล (บุคคลที่ปฏิบัติงานดีและใช้งานง่ายจะถูกมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาหลายงาน)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1) ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นภายหลัง
2) ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถทาได้รวดเร็วกว่า
หน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องจากเป็นนิติบุคคล
3) มีแหล่งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
4) มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่ว ประเทศ ทาให้มีเครือข่าย
ในการทางาน
อุปสรรค (Threats)
1) มีข้อจากัดของระเบียบ กฎหมาย
2) นโยบายลดจานวนคนของภาครัฐ
3) มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลตามที่ระเบียบกาหนด
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เทศบาลตาบลเสิงสาง ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีคุณค่ายิ่งในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กร จึงได้ กาหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สาหรับใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
บุคคลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข
มีขวัญและกาลังใจ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพมากขึ้น ทาให้เกิดประโยชน์ แก่องค์กร
มากที่สุด จึงมีนโยบายต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลัง
 เป้าประสงค์
วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากาลัง
และการบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอต่อความต้องการกาลังคน มีความ
คล่ องตัว ต่อการขั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานของทุก หน่ว ยงานในองค์ กร รวมทั้งมี ระบบการประเมินผลที่ มี
ประสิ ทธิผ ล เชื่อมโยงกับ ผลตอบแทนและการกาหนดสมรรถนะและลั กษณะที่พึง ประสงค์ของพนักงาน
เทศบาลที่องค์กรคาดหลัง
 กลยุทธ์
1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากาลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
2) จัดทาสมรรถนะและนาสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ทั้งด้านการสรรหา การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลตอบแทน
3) จัดทาสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4) จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงาน และการประเมิน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจาสายงาน
5) จัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน บริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร
2. เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
รองรับภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. นโยบายวิเคราะห์อัตรากาลัง
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่ องมือทางสถิติ และตัว ชี้วัดต่ างๆ ในการวางแผนอัตราก าลั ง โดยเปรียบเทียบภารกิ จการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารและพัฒ นาบุคลากร รวมทั้ง มี โ ครงสร้างองค์กรและต าแหน่ง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป
๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลตาบลเสิงสาง จึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนั ก งานเทศบาล ส าหรั บ การคั ด เลื อ กพนั ก งานเทศบาล
เทศบาลตาบลเสิงสางให้ความสาคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ความสามารถคุณ ลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะดาเนินการผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของคณะกรรมการแผนอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสม
กับตาแหน่งงาน รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้นๆ ประสบ
ความสาเร็จในสายวิชาชีพ และจะนาไปสู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไป
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่ สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ตลอดจนประเมินขีดความสามารถต่างๆ
Corporacy Competency เทศบาลตาบลเสิงสางนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหาร
เพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทศบาลตาบลเสิงสาง นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล, การรับสมัครพนักงานจ้าง)
ระบบกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถ และการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสั งคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV)
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) นอกจากนั้น เทศบาลตาบลเสิงสาง ได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้ ไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจและการกาหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืน และเป็นการรองรับ Thailand ๔.๐ ต่อไป

-5๕. นโยบายการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน
เทศบาลตาบลเสิ ง สาง มีการก าหนดผลตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์ และสวัส ดิก ารต่ างๆ
ตามความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และเหมาะสมกับระดับ
หน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ดชอบของแต่ล ะต าแหน่ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บการดาเนิ นขององค์ กร เพื่ อให้ พ นัก งานได้รั บ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม
 เป้าประสงค์
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและความพึงพอใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดีและคนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน
และสมรรถนะในทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ
ต่างๆ ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน ตามความจาเป็นและความเหมาะสมเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาลทุกระดับ
 กลยุทธ์
 1) ปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการที่
เหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงาน
2) ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
4) ยกย่องพนักงานเทศบาลที่เป็นคนดี คนเก่ง และทาคุณประโยชน์ให้กับองค์กร
5) ปรับปรุงระบบสวัสดิการและผลตอบแทนพิเศษ
6) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
เทศบาลตาบลเสิงสาง ให้ความสาคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ
๒ ทาง (Two way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง นาเสนอ
แนวคิ ด ใหม่ ๆ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องพนั ก งาน และน าผลที่ ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการด าเนิ น งานและ
กระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทางานเป็นทีม (Team of Professionals)
โดยมุ่งเน้น การสร้ างค่านิย ม และวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดการประสานงานและการทางานร่ว มกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลตาบลเสิงสางจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดกิจกรรมทาความ
สะอาดในสานักงานเทศบาล (กิจกรรม ๕ ส.) กิจกรรมล้างตลาดประจาเดือน การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอเสิงสาง จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป

-6การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง
รายการ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด
๑. ใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลเสิงสาง ในการวิเคราะห์
อัตรากาลัง เพื่อจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วน
ราชการ และนาไปสู่การกาหนดจานวนประเภท และระดับตาแหน่ง
เสนอคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบล
เสิงสางพิจารณา
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อย่างต่อเนื่อง และนาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ง เพิ่มหรือ
ลดจานวนตาแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เช่น การปรับปรุงตาแหน่งสาหรับพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น การขอเพิ่มอัตรากาลังข้าราชการ/ พนักงาน
จ้าง, การปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก
รายการ
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด
๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาหนด
๒. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการ
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตรากาลัง 3 ปี
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตรากาลัง

-7๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน
รายการ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/ เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ
แต่ละตาแหน่ง แต่ละกอง /ส่วน เพื่อกาหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่างและจัดลาดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละตาแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
เทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และแข่งขันกันด้วย
ผลงาน

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายการ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR
- โปรแกรมระบบ e-LAAS, e-office, e-plan, e-GP, ccis,
LHR, INFO, LEC, SIS

-8๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน
รายการ
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด
๑. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
แก้ไขถึง ๒๕๔๙
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าทาขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการ
กาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

-9๖. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
รายการ
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร

ตัวชี้วัด
๑. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
ขั้นพื้นฐาน เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่สะท้อน
ภาพการทางานขององค์กร เช่น กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรม Big Cleaning
Day, Sport Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทา
กิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทางาน บทบาทภาระหน้าที่
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และเข้าใจ
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะนาความคิดเห็น ตลอดจนปัญหา
อุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหา
อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
๔. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรม
และการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลตาบลเสิงสาง
จัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรม
ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอเสิงสาง และการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน
ในเขตอาเภอเสิงสาง
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ
และแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดาเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งของเทศบาลตาบลเสิงสาง ได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดังนี้
1. การพัฒนาผู้บริหาร / สายงานผู้บริหาร
-การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรืออาจมอบหมายสานักงาน
ก.ท., สานักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.ท., สานักงาน
ก.ท.จ., ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็น
ความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
-การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

-102. การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล
-การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรืออาจมอบหมายสานักงาน
ก.ท., สานักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.ท., สานักงาน
ก.ท.จ., ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็น
ความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
3. การพัฒนาสายงานผู้ปฏิบัติ (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ) / การเปลี่ยนสายงาน /
การเลื่อนระดับ
-การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรืออาจมอบหมายสานักงาน
ก.ท., สานักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.ท., สานักงาน
ก.ท.จ., ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็น
ความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนามาพัฒนาต่อยอดการ
ปฏิบัติงานในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
-เปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างที่มี
ความสนใจก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และมีส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น
-การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค Thailand 4.0 ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานแก่ผู้มารับบริการ
4. การพัฒนาข้าราชกรบรรจุใหม่
4.1 การปฐมนิเทศ กระทาก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
1) หลักสูตรการปฐมนิเทศ ต้องได้รับการอบรมให้ครบถ้วน ดังนี้
ก. หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
ข. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล
ง. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงาน และการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี้ ต้องกระทาภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
2) การฝึกอบรม การศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดฝึกอบรมเอง
หรือจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กาหนดและแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลเสิงสางให้ครบถ้วนทุกคน
3) การเลื อกวิธีการพัฒ นาข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่น ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีการควบคู่
กันไปแล้วแต่ความเหมาะสมและตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจาผู้บริหาร และสมรรถนะประจาสายงาน
เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม

-114) การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้ าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ อาจกระทาโดยเทศบาล สานักงาน ก.ท., สานักงาน ก.ท.จ. หรือ
สานักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาล หรือเทศบาลร่วมกับสานักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลร่วมกับส่วนราชการอื่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
1. ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบถึง
ความสาเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของเข้ารับการพัฒนา
ตลอดจนการติดตามประเมินผลตามสมรรถนะหลัก, สมรรถนะประจาผู้บริหารและสมรรถนะประจาสายงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนค่าจ้าง/ค่าตอบแทน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การ
เลื่อนระดับ การคัดเลือก/สอบคัดเลือกตาแหน่ง หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป
2. มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณี
ทีม่ ปี ัญหาและข้อสงสัย
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ในระยะเริ่มแรกค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง เมื่อผู้บังคับ
บัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้องแล้ว
4. ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
5. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี ร ะบบชัด เจน ควรให้ เ ทศบาลจั ดท าแผนการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทั ศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนด
ตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล
 เป้าประสงค์
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทางานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร
 กลยุทธ์
1) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3) จัดทาแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
4) พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตามสายอาชีพและตามตาแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง

-125) ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อองค์กรพัฒนางานด้านการจัดการความรู้
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการทางาน

-12ขั้นตอนการติดตามผลให้กระทาดังนี้
๑. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
๒. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
๓. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง
เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
๔. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติไ ด้ดี
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อการ
ปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี ร ะบบชัด เจน ควรให้ เ ทศบาลจั ดท าแผนการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนด
ตามกรอบของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดทาขึ้น โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมี ระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล

