
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลทาปลา 

เร่ือง รายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------ 

ตามที่ เทศบาลตําบลทาปลา  ไดดําเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) รวมทั้งใหสอดคลองกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) เทศบาลตําบลทาปลา จึงกําหนดนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใชเปน

แนวทางในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน และสงเสรมิให บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มี

สวนรวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงค นัน้  

เพื่อใหการดําเนนิงานตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย เทศบาลตําบลทาปลา จึงรายงานผลการดําเนินงานตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564   

 

(นายสุรนิทร  ปรมิาณ) 

นากเทศมนตรตีําบลทาปลา 

 

 

 



การดําเนินการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ของ 
 

เทศบาลตําบลทาปลา 
อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

 



บทนํา 

ตามที่ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 
วันที่  13  ตุลาคม  2563  โดยไดมีการกําหนดเปาหมาย  การพัฒนาประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ย่ังยืน  เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยยุทธศาสตรที่ 6 ดานการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ กําหนดใหภาครัฐตองมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวมมี
ความทันสมัย และพรอมปรับตัว ใหทันตอ การเปลี่ยนแปลง มีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ ดานการบริหาร ราชการแผนดิน ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่
มีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาของ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมุงเนนในการพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากรใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรู 
ความสามารถสูง และสงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง และเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป รวมทัง้ให
สอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและ  ความโปรงใสใน  การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA)  
 
 

งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาตําบลทาปลา  กําหนดนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ภารกิจของหนวยงาน โดยแบงออกเปนดานตางๆ ดังน้ี  

1. นโยบายการวางแผนกําลังคน  
เทศบาลตําบลทาปลา  มีความมุงมั่นในการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อน ภารกิจ 

ในความรับผิดชอบ ใหสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยไดมีการวางแผน 
อัตรากําลัง โดยกําหนดอัตรากําลังคนไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใหมีความสอดคลองกับภารกิจในความ 
รับผิดชอบของแตละสวนราชการ ไดแก  สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม และกองการประปา  รวมมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร 
ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบแตละตําแหนงที่สอดคลองและเอื้อตอการปฏิบัติตามเปาหมายขององคกร  

กลยุทธ  
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงาน และกรอบอัตรากําลัง ใหสอดคลองกับ 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลทาปลา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566  

2.จัดทําสมรรถนะ  และนําสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย  
ทั้งดานการสรรหา การเลื่อนข้ันเงนิเดือนและปรับปรุงตําแหนง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผน
การพัฒนา บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน  

3. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ  
4. จัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะหลัก  
5. จัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน และการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร  

2. นโยบายการบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  
เทศบาลตําบลทาปลา เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือบรรจุ 

แตงต้ังพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง   รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายใน เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงข้ึน  หรือการปรับปรุงตําแหนงพนักงานจางทั่วไปเปนพนักงานจางตามภารกิจ  โดยคํานึงถึง การ
ดําเนินการอยางโปรงใส  มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่ระเบียบ  กฎหมายกําหนด  รวมทั้ง
นําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช  เพื่อชวยใหสามารถสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับตําแหนงงาน เพื่อนําไปสูการผลักดันให
เทศบาลตําบลทาปลา  มีการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ  
1. เปดโอกาสใหบุคคลทุกคนที่มีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง 

ที่วางลง มาสมัครเขาทางานโดยเสมอภาค  
2. คํานึงถึงการดําเนินการอยางโปรงใส มีการดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ 

ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด  
3. ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ  
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3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เทศบาลตําบลทาปลา ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ ราชการ 

ที่เปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหภารกิจของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยมีการ ให
เงนิเดือน คาจาง คาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาวอยางเหมาะสมและเปนธรรมตามการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานประจําป  เทศตําบลทาปลา  ไดมีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรทุก
ประเภทอยางเหมาะสมและเปนธรรม  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลที่มีความสอดคลองกับ  นโยบาย
ผูบริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงอันจะสงผลใหการปฏิบัติงาน  รายบุคคล
ผลักดันใหบรรลุเปาหมายในระดับองคกร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือบทลงโทษตามระเบียบแบบแผน    
ของทางราชการ  ในกรณีที่บุคลากรที่ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  เชน  สงไปอบรม 
เพิ่มประสิทธิภาพ งดเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน การไมตอสัญญาจางสําหรับพนักงานจาง  การไม 
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เปนตน  

กลยุทธ  
1. การกระจายอํานาจการประเมนิผลการปฏิบัติงานไปสูผูบรหิารระดับหัวหนางาน 

ซึ่งเปน ผูบังคับบัญชาในระดับตน เพื่อความเหมาะสมและเปนธรรม  
2. มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว 
3. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมี 

ประสิทธิภาพ ใหมีความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  
4. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจําเดือนและคณะกรรมการ 

ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  
4. นโยบายการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  

เทศบาลตําบลทาปลา เห็นความสําคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสราง 
ความผูกพันในองคกรเปนอีกหน่ึงนโยบายที่สําคัญ  เพราะหากพนักงานเทศบาลในสังกัดมีคุณธรรม  จริยธรรม 
มีการทํางานรวมกัน  สามัคคีผูกพันกันแลว  จะเปนปจจัยที่ชวยในการรักษาบุคลากรใหคงอยูกับหนวยงานได 
รวมทั้งสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนและมีประสิทธิภาพใหกับองคกร  นโยบายในดานน้ี  

เทศบาลตําบลทาปลา จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณต้ังไวในเทศบัญญัติประจําป  
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมรวมกัน เชน การฝกอบรมหลักสูตรการทํางานรวมกัน เชน การ
ฝกอบรม หลักสูตรการทาํงานรวมกนั คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปองกันการ
ทุจริตหรือ เศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ  
1. จัดหางบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมสรางความผูกพันในองคกร  
2. จัดฝกอบรมหรือสงบุคลากรเขารับการอบรมดานคุณธรรมจริยธรรม  
3. จัดสรรงบประมาณต้ังไวในเทศบัญญัติบัญญัติประจําป เพื่อสงเสริมงานดานคุณธรรม

จริยธรรม  
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5.  นโยบายการสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน 

เทศบาลตําบลทาปลา ไดเห็นความสําคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรทั้งในสวน
ของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม เพื่อเขาทํางานในตําแหนงแรกบรรจุและการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรภายใน เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนโดยมีการดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.เทศบาล 
และ ก.เทศบาลจังหวัดอุตรดิตถกําหนดรวมทั้งนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
มาใช เพื่อชวยใหสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

กลยุทธ 
1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับ

ภารกิจของเทศบาลตําบล 
2. จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ และพนักงานจางใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนยาย โดยมุงเนนใหมีอัตรากําลังวางไมเกินรอยละ 10
ของอัตรากําลังทั้งหมด 

3. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการหรือประกาศรับโอนยาย
พนักงานสวนทองถ่ินมาดํารงตําแหนงที่วางหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน โดยการ
เผยแพรโดยการประกาศผานบอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซตของหนวยงานพรอมทั้งประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานภายนอก เพื่อรับรูและเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. แตงต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อใหการดําเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผูที่มีความรู ความสามารถ และเปนคนดี สอดคลองตามภารกิจของหนวยงาน 

5. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงข้ึน ตองปฏิบัติโดยความเปนธรรมเสมอ
ภาคและยุติธรรม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนง 
 

6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  เทศบาลตําบลทาปลา ไดใหความสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนอยาง
มากเพราะถือวาการบริหารและพัฒนาเปนอีกหน่ึงปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะเพียงพอสําหรับภารกิจงานในปจจุบันและมีความพรอมในการรองรับภารกิจที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต เทศบาลตําบลทาปลา จึงวางแผนใหมีการบริหารและพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนระบบเพื่อสราง
คุณภาพของบุคลากรใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเต็มตามศักยภาพเพื่อใหความรูแกบุคลากร 
  กลยุทธ 

1. สํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปและดําเนินการ
ตามแผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน และความตองการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน 

2. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการอบรม พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหลักสูตรตางๆ ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงาน
ทางวิชาการจัดข้ึน รวมทั้งการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสวนราชการเพื่อเสริมสรางความ
เช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
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3. สงเสรมิบุคลากรใหพฒันาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาขาราชการผานระบบ

อิเลก็ทรอนิกส E-learning เพื่อใหบุคลากรใชเปนแหลงเรียนรูไดตลอดเวลา 
4. สงเสรมิการนําระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาใชในระบบ

การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development System: HRDS) สงเสริมการพฒันาบุคคลดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานทางจริยธรรมการเสริมสรางคานิยมดานความพอเพียง มีวินัย สุจริต และมี
จิตอาสา 
 

7. นโยบายการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
เทศบาลตําบลทาปลา  คํานึงถึงการจัดสวัสดิการพื้นฐานตามที่รัฐเปนผูกําหนดใหกับบุคลากร

ภายในองคกร  เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคง  ขวัญกําลังใจคุณภาพชีวิตที่ดี  ความผาสุกและพึงพอใจให
ผูปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานที่มีผลงานและ
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ 

กลยุทธ 
1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
2. ยกยองพนักงานที่เปนคนเกง คนดี ทําคุณประโยชนใหองคกร 
3. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
4. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เทศบาลตําบลทาปลา ไดกําหนดใหการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย           
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี มีความ 
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรวมทั้งสงเสริมการปฏิบัติงานมิใหพนักงานในสังกัดเทศบาลตําบลทาปลา ไดรับ
อันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยโดยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเพื่อดูแลและขับเคลื่อน
นโยบายดังกลาว 

กลยุทธ 
1.  แตงต้ังคณะทํางานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 
2.  สํารวจการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบ

อันตรายที่เกิดข้ึนเทศบาลตําบลทาปลา  
3.  สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานขององคกร 
4.  มีคูมือตามมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางานของหนวยงาน 
5.  การปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลตําบลทาปลา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1. การวางแผนกําลังคน 1.1 ประชุมหารือสวนที่เกี่ยวของ ในการกําหนดแผนงานสอดคลองกบัภารกจิของ
หนวยงาน 

- ประชุมหัวหนาสวนราชการกําหนดภารกจิงานประจําเดือน 
ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565 

1.2 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพื่อใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบ
อัตรากําลงัทีร่องรับภารกิจของเทศบาลตําบล 

- จัดทําแผนอัตรากําลัง 2564 - 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

2. การบรรจุและแตงต้ัง
บุคลากร 

2.1 การรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการหรือประกาศ
รับโอนพนักงานสวนทองถ่ินดํารงตําแหนงที่วาง 

- รอกรมสงเสริมฯ จัดสรรผูบรหิารเทศบาล 

3. การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

3.1 การจัดทําเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน - จัดทําเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3.2 การจัดทําบันทกึขอตกลงตามภาระหนาที่ความรบัผิดขอบที่กําหนดไว  - จัดทําบันทึกขอตกลงรายบุคคล 
3.3 การแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน - แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน คําสัง่ 

เทศบาลตําบลทาปลา ที่ 35./2565 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2565 
3.4 การแตงต้ังคณะพจิารณาผลการปฏิบัติงาน - แตงต้ังคณะกรรมการพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน

เทศบาล คําสั่ง เทศบาลตําบลทาปลา ที่ 36/2565 ลงวันที่ 15
มี.ค. 2565 

3.5 จัดใหมีการพจิารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบติัหนาที่ราชการอยาง 
เปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

- คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน เทศบาลตําบลทาปลาที่ 41/2565 
 ลงวันที่ 5  เม.ย. 2565 

3.6 การติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมพนักงาน ลกูจางประจําเดือน - จัดการประชุมผูบรหิาร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 
ประจําเดือน ตุลาคม 2564– เดือน มีนาคม 2565 

4. การสงเสรมิจริยธรรม
และรักษาวินัยของ
บุคลากรในหนวยงาน 

4.1 แจงใหบุคลากรในสงักัด รบัทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน
และขอบงัคับเทศบาลตําบลทาปลา วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ สวนทองถ่ิน 

- บันทึกแจงเวียน ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
 4.2 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม

จริยธรรมและปองกันการทจุริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 
- แจงแผนการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและการปองกันการ
ทุจริตและรวมประเมิน ITA ประจําป พ.ศ. 2565 

5. การสรรหาคนดีคนเกง
เพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน 

5.1 การสรรหาขาราชการ และพนักงานจาง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือโอนยาย 

- ทําการตอสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป 

 5.2 การรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารับราชการหรือประกาศ
รับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มาดํารงตําแหนงที่วางหรอืประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพือ่เปลี่ยนสายงานทีสู่งข้ึน 

- รอกรมสงเสริมฯ จัดสรรผูบรหิารเทศบาล 

6. การพัฒนาบุคลากร 6.1 จัดทําแผนพฒันาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดําเนินการ
ตามแผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน  

- แผนพฒันาบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2566 

 6.2 กําหนดเสนทางการพฒันาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต
ละตําแหนง 

- ไมไดดําเนินการ 

6.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูในระบบงาน E-learning - ไมไดดําเนินการ 
6.4 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- ประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐาน กําหนด
ตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ รอบการประเมินที่ 
1/2565 

6.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - ประเมินความพงึพอใจของพนักงานตอการบริหารของผูบรหิาร
ทองถ่ิน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
7. การสรางความกาวหนา

ในอาชีพ 
7.1 ประชาสมัพันธและเผยแพรแนวทางเสนทางความกาวหนาในสายงาน
ตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

- ประชาสัมพันธความกาวหนาและเผยแพรในการประชุม
พนักงาน 

7.2 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรบัปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมลูบุคลากร 
ทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจบุัน 

- ดําเนินการบันทึก แกไข ปรบัปรุง ขอมลูบุคลากรในระบบศูนย
ขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

7.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เปนธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได 

- จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ทีเ่ปน
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได รอบการประเมิน 
1/2565 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8.1 การจัดทําคูมือมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน - จัดทําคูการปฏิบัติงาน 
8.2 โครงการฝกอบรมการใชเครื่องดับเพลงิ - จัดฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตน ประจําป พ.ศ. 2565  
8.3 จัดใหมสีภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมทีป่ลอดภัยใน
การทํางาน 

- โครงการปรับปรงุสถานทีท่ํางานทัง้ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 



 

 


