


การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

นโยบาย การด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  

 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 ส านักงานเทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  
     1. นายกเทศมนตรีต าบลภูวง  เป็นประธานกรรมการ 
     2. ปลัดเทศบาลต าบลภูวง  เป็นกรรมการ 
     3. ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็นกรรมการ 
     4. ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นกรรมการ 
     5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  เป็นกรรมการ 
     6. หัวหน้าส านักงานปลัด  เป็นเลขานุการ 
     7. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
- ร่วมกันวิเคราะห์อัตราก าลังในองค์กรเพื่อร่วมกันวางแผนก าลังคน                 
ในการขอเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจในการบริการ
ประชาชน  
3. ผลการด าเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     3.1 สามารถด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
     3.2 การย้ายพนักงานเทศบาล จากต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
     3.3 ด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเปล่ียนสายงานพนักงานเทศบาล
ให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ จ านวน 1 อัตรา 
 

2.ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง  -ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใน ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง 
เป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้อง
กับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
ได้แก่   
    1.สามารถด าเนินการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการ
สรรหาสายงานบริหารของเทศบาล  จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ รอง
ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   1 อัตรา 
     2.การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติแทนต าแหน่งท่ีว่าง 
คือ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
 
 



3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 

1. จัดท าค าส่ัง ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใน ด าเนินการ
บรรจุและแต่งต้ัง รวมถึงผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน  เป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี  
เทศบาลต าบลภูวง ได้ประกาศไว้   

4.ส่งเสริมให้บุคลากรยึดม่ันในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวล
จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
การรักษาวินัย อย่างเคร่งครัด 

1.การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประกอบด้วย 
     - ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบล               
ภูวง พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564  
     - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการเทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2564 โดยให้มีหน้าท่ีดังนี้ 
        (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
        (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่า
ฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัย
โดยเร็ว 
        (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
       (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง 
หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
       (5) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค า
วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่น
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
       (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่า
เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
       (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ ผู้บังคับ บัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อ
ข้าราชการผู้นั้น 
       (8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการ
แผ่นดิน มอบหมาย 
     - การประชุมคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัด
เทศบาลต าบลภูวงทุกคน เพื่อให้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การด ารงตน  

 
 



 

นโยบาย การด าเนินงาน 

 2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลภูวง ประจ าปี 
2564 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ณ วัดป่าสุวรรณาราม 
(ถ้ าแสงทิพย์) บ้านนาตะแบง หมู่ท่ี 7 ต าบลภูวง 

5.ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับโอกาสในการ
พัฒนาทักษะและความสามารถ อย่างเท่า
เทียมกัน  
 
 

 

-เทศบาลต าบลภูวง มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล
ภูวง ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ อย่าง
น้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี และเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลภูวง  
-ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละ
ต าแหน่ง 
-เมื่อส้ินสุดการอบรมมีการรายงานผลการฝึกอบรมทุกครั้ง 
-สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและ
หนังสือส่ังการ เกิดประโยชน์สูงสุกแก่ทางราชการ 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานที่ดี มีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพที่
แข็งแรง มีความสุขในการท างาน โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. จัดกิจกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งท่ี 6 ระหว่างวันท่ี 
17-25 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาหน้าท่ีว่าการอ าเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยเทศบาลต าบลภูวง ได้ขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานท่ีสนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังไฮเป็นสถานท่ี
ฝึกซ้อม 

 2.กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ 
เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลภูวง 

 
 



เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลต าบลภูวง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลภูวง เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้ประพฤติตนเป็น

แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
  

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



ระหว่างวันท่ี 17 – 25 ธันวาคม 2565  เทศบาลต าบลภูวงได้ร่วมกิจกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ฯ ครั้งท่ี 6
ปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี มีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพ
ท่ีแข็งแรง มีความสุขในการท างาน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือน
องค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนา  
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ทุกวันพุธ ในปีงบประมาณ 2565  เทศบาลต าบลภูวง ได้ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการเต้าแอโรบิก      
ในทุกๆ วันพุธ ตลอดปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี   
มีสุขภาวะท่ีดี มีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีความสุขในการท างาน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์
การพัฒนา 

 
 

 
 

 
 
 



เทศบาลต าบลภูวง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร น าพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลต าบลภูวงจัด
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์เพื่อแจ้งข้อราชการ การด าเนินงานต่างๆ  แลกเปล่ียนข้อเสนอแนะ สร้าง
ความสามัคคี ปรองดองในหมู่คณะและสร้างความมีวินัย เพื่ออบรม คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ในการท างาน 

 

 

 

 

 



ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งต้ัง 

เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวิชัย  จูมแพง  นายกเทศมนตรี เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบ
นโยบายให้หน่วยงานภายใน เพื่อให้สอดคล้องการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  ด้วยความเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ี เทศบาลต าบลภูวง ได้ประกาศไว้ 

   

 

 

 



ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งต้ัง 

เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565 เทศบาลต าบลภูวงให้การต้อนรับ เทศบาลต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลต าบลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กรณีบรรจุและแต่งต้ัง ต าแหน่ง
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป 
ระดับต้น) 1 อัตรา , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา 

 

 

 

 



ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับโอกำสในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถ อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ประจ าปี 2565 เทศบาลต าบลภูวง มีนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรของเทศบาล ภูวง ได้รับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลภูวงผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและงานท่ีรับผิดชอบ
ของแต่ละต าแหน่ง เมื่อส้ินสุดการอบรมมีการรายงานผลการฝึกอบรมทุกครั้ง  สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


