
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
เทศบาลตำบลภเูวียง 

อำเภอภเูวียง จังหวัดขอนแก่น 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน

กำลังคน 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

เพื่อใช้ในการกำหนด

โครงสร้างและกรอบ

อัตรากำลังที่รองรับภารกจิ

ของ หน่วยงาน  

 

2. จัดทำและดำเนินการสรร

หาข้าราชการ และพนักงาน

จ้าง ทันต่อการเปลีย่นแปลง 

หรือทดแทนอัตรากำลังที่

ลาออก หรือโอนย้าย 

 

 

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มูล

บุคลากรเพื่อวางแผน

อัตรากำลังให้มคีวามครบถ้วน 

สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 

 

 

 

 

 

- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหมเ่พิ่ม รองรับ

ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหส้อดคลอ้งกับส่วน

ราชการในปัจจุบัน  

(วิเคราะหภ์าระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคดิของ คณะกรรมการใน

การสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

 

- คำสั่งเทศบาลตำบลภูเวียงที่ 426 / 2564 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล 

ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักปลดัเทศบาล ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2564  

- คำสั่งเทศบาลตำบลภูเวียงที่ 6 / 2565 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล 

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลดัเทศบาล ลงวันท่ี 7 มกราคม 2565 

- คำสั่งเทศบาลตำบลภูเวียงที่ 58 / 2565 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล 

ตำแหน่งนายช่างโยธา  สังกัด กองช่าง ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 

 

- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากรของเทศบาลตำบลภูเวียง. เพื่อ

วางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนา

บุคลากร 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

ประจำป/ีนโยบายพัฒนา

บุคลากรประจำปี และ

ดำเนินการตามแผนฯ/

นโยบายฯใหส้อดคล้องตาม

ความจำเป็น 

 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ

เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใส ของ

เทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กร

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้   

 

 

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร

ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ

ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มสี่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้

บรรลเุป้าประสงคต์่อไป 

 

- ดำเนินการจดักิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความ

โปร่งใส ของเทศบาลตำบลภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาลตำบลภเูวียง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกัรู้ถึง

ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้

กับการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

- ดำเนินการส่งเสรมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลภูเวยีง 

เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์

ส่วนรวม โดยการจัดมมุเอกสารเพือ่การเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมิน

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ

ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน กำหนด

ตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 

แลสามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ

พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน

ตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมิน

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ

ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน กำหนด

ตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 

และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ราชการ  

ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล

สามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ

พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน

ตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

ด้านการส่งเสริม

จริยธรรมและรักษา

วินัยของบุคลากรใน

หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 

รับทราบถึงประมวลจริยธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ

ข้อบังคับของเทศบาลตำบลภู

เวียงว่าด้วยจรรยาบรรณ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา 

มอบหมายงานให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง

การควบคุม กำกับ ตดิตาม 

และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้

ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 

แนวทาง ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

3. ส่งเสรมิให้บุคลากร

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตของเทศบาล

ตำบลภูเวียง ปี 2561 - 2565 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจรยิธรรมข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบลภูเวียงว่าด้วยจรรยาบรรณขา้ราชการ

ส่วนท้องถิ่น 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง  

ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลภเูวียง 

 

- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ

เทศบาลตำบลภูเวียง ปี 2561 - 2565 

– มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต

ของเทศบาลตำบลภูเวียง ปี 2565 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้

มีความเหมาะสม และ

ตรงกับความต้องการ

ของบุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน

สภาพแวดล้อมการทำงาน 

ด้านความปลอดภยัในการ

ทำงาน ด้านการมสี่วนร่วมใน

การทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่งครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของเทศบาลตำบลภู

เวียง  

 

 

 


