
 

 

 

 

  เทศบาลต าบลประโคนชัยได้ตระหนักถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญ จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และได้ด าเนินการตามตามนโยบายด้านต่างๆดังนี้ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

  1. ด้านปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและแผนอัตราก าลัง 
  วางแผน สนับสนุน และสนับสนุนให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการ
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อ 
การขับเคล่ือน การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในองค์กร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่ืองโยงกับผลตอบแทน และการก าหนดสมรรถนะ และลักษณะท่ีพึงประสงค์ของพนักงานท่ี
องค์กรคาดหวัง 
  ทบทวน ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร และกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   
พันธกิจ  และการปรับบทบาท และภารกิจของเทศบาลต าบลประโคนชัย โดยมีโครงสร้างตามกรอบอัตราก าลัง
3 ปี  และได้มีการด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2561 -2563) ฉบับ
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 เพื่อรองรับภารกิจงานท่ีมากขึ้น โดยได้ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม จ านวน 3 อัตรา  
  1. ต าแหน่งนิติกร ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
  2. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
  3. ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
  รายละเอียด ดังนี้ 

  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลประโคนชัย มีภารกิจอ านาจหน้าท่ีจะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล การบริหารราชการเมืองพัทยา และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้ 
 

/โครงสร้าง... 
 

การด าเนินตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1. ส านักปลัด 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานกิจการสภา 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.2 ฝ่ายปกครองและป้องกัน 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเทศกิจ 

1. ส านักปลัด 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
- งานธุรการ 
- งานกิจการสภา 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
1.2 ฝ่ายปกครองและป้องกัน 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานเทศกิจ 

 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์ 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานผลประโยชน์ 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

3. กองช่าง 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 

3. กองช่าง 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 

 

/โครงสร้าง... 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. กองวิชาการและแผนงาน 
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท างบประมาณ 

5. กองวิชาการและแผนงาน 
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานนิติการ 
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- งานจัดท างบประมาณ 

 

6. กองการศึกษา 
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานโรงเรียน 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ 
- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และกิจการศาสนา 
- งานหอสมุด 

6. กองการศึกษา 
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานโรงเรียน 
-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน กีฬา  และนันทนาการ 
- งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และกิจการศาสนา 
- งานหอสมุด 
6.2 โรงเรียนเทศบาล 

 

7. กองการประปา 
7.1 ฝ่ายผลิต 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานผลิต 
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
- งานติดต้ังและซ่อมบ ารุง 

7. กองการประปา 
7.1 ฝ่ายผลิต 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานผลิต 
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
- งานติดต้ังและซ่อมบ ารุง 

 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 

8. กองสวัสดิการสังคม 
8.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
- งานธุรการ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 

 

9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

/งาน... 

 



-4- 

  งานการเจ้าหน้าท่ีส านักปลัดเทศบาล จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้ังด้านการสรรหา การเล่ือนขั้นและการปรับต าแหน่ง การจัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
ได้ทราบแนวทางความก้าวหน้าในสายงานของตนเอง 

 

 

/ด้าน... 
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  2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

  เทศบาลต าบลประโคนชัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างท่ัวถึง โดยการเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการท างานท่ีเหมาะสม เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วย โดยมีการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และการก าหนดหลักสูตรการพัฒนา  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลประโคนชัย  นั้น  ก าหนดโดยใช้ข้อมูลจากการหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ต าแหน่งต่างๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งท่ีก าหนดในส่วนราชการ  ตามแผนอัตราก าลัง  3  
ปี(ปีงบประมาณ 2561 -2563)  ของเทศบาลต าบลประโคนชัย  ตลอดท้ังความจ าเป็นในด้านความรู้  
ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ผลการวิเคราะห์งานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามภารกิจ  อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

/มีการ... 
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 มีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังด้าน
ทักษะวิชาการและการรอบรู้และการน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาบุคคลากรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร พัฒนาด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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/3. ด้านระบบ... 
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  3. ด้านระบบสารสนเทศ 

  เทศบาลต าบลประโคนชัยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปวิเคราะห์
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และการบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลท่ีรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และ
การพัฒนาระบบในอนาคต โดยมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรของเทศบาลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห้ง
ชาติ  ท่ีทันสมัย ถูกต้อง และเพื่อวิเคราะห์การวางแผนประมวลผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
โดยด าเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดังนี้ 

          1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ.7 
          2. ระบบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
          3. ระบบการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุแต่งต้ัง การโอน การย้าย ฯลฯ 
          4. ระบบบริการ E – Service และ Mobile Application 
          5. ระบบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
          6. ระบบการประมวลผล และการรายงาน 
          7. ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ และการใช้งาน 

 
/ระบบ... 
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-ระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินการและการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล 

 
   

  4. ด้านสวัสดิการ 
  เทศบาลต าบลประโคนชัย เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความพาสุข
และความพึงพอใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน สร้างช่องทางส่ือสาร จัด
สวัสดิการ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็น และสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

 กิจกรรมออกก าลังกาย 

 
/กิจกรรม... 
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กิจกรรมงานปีใหม่พนักงานเทศบาลต าบลประโคนชัย และโรงเรียนเทศบาลต าบลประโคนชัย 

 

 
 

/โครงการ... 
 



-11- 
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและขจัดความขัดแย้งของคนในองค์กร สร้างสัมพันธ์ภาพท่ีดีด้วยการใช้สันติวิธี
ในการท างานร่วมกัน เพื่อสร้างความปรองดอง สร้างพลังจิตใต้ส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถน าคุณธรรม 
จริยธรรม ศีล5 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงสามารถใช้ศิลปะการเป็น
ผู้น า ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศการท างานท่ีดี และสามารถพัฒนางานไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 

กิจกรรม มุฑิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ อุทยานน  า หนองระเเซซัน 

 
/ความปลอดภัย... 
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ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

การจัดสถานที่ท างาน 
 เพื่อใหบุ้คลากรให้มี ความปลอดภัย อาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ สามารถ
ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 
1. มีการจัดพื้นท่ีใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งพื้นท่ีเพื่อปฏิบัติงาน การจัดเก็บวัสดุ/วัสดุเหลือใช้ พื้นท่ี  ส าหรับ
รับประทานอาหาร/ด่ืมน้ า 

 

 

/ตู้เก็บ... 
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ตู้เก็บของหรือช้ันวางอยู่ในสภาพดีและสะอาด ติดป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือส่ิงท่ีจัดเก็บ 

 

 

/มีถังดับเพลิง… 
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มีถังดับเพลิง ท่ีไม่หมดอายุพร้อมใช้งาน และติดตัวอยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถน ามาใช้ได้ทันที 

 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงานเทศบาล 
 เทศบาลต าบลประโคนชัยร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี พนักงาน/ครู 
เทศบาลต าบลประโคนชัย ณ ส านักงาน เทศบาลต าบลประโคนชัย เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร 
ค้นหาความผิดปกติและแนวทางในการป้องกันแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้มีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
และเป็นการคัดกรอง กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรค เพื่อหาแนวทางรักษาต่อไป 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 


