
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของเทศบาลต าบลหนองบัวโคก 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด   
   กรอบอัตราก าลัง 

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลั ง 3 ปี  เพ่ือใช้ ในกำรก ำหนด
โครงสร้ำง กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจ  และภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลต ำบลหนอง
บัวโคก 

1.1.1 ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรใหม่ โดยกำรยุบ
เลิกต ำแหน่ง 
 - ขอยุบเลิกต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ คือ 
   1. ต ำแหน่งภำรโรง จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดส ำนักปลัดเทศบำล 
   2. ต ำแหน่งคนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 3. ต ำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัดกองกำรศึกษำ 
 

2. กำรสรรหำบุคคล 2.1 ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนเทศบำลให้ทันต่อกำร 
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่ว่ำง 
 
 
 
 
 
2. ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงเพ่ือแต่งตั้งต ำแหน่งที่ว่ำง 
ตำมแผนอัตรำก ำลัง 

1. สรรหำพนักงำนเทศบำลโดยวิธีกำรรับโอนย้ำยพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ผ่ำนช่องทำงกำร 
ต่ำง ๆ 
2. ประกำศรับโอน ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร และต ำแหน่งสำย 
งำนปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งในต ำแหน่งที่ว่ำง 
3. ด ำเนินกำร้องขอให้ กท. กสถ.ด ำเนินกำรสรรหำ 
 
1. ประกำศรับสมัครพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 จ ำนวน 8 อัตรำ 
2. ประกำศรับสมัครพนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ครั้งที่ 2 จ ำนวน 3 อัตรำ 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
3. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 3.1 ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน พนักงำนเทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนเทศบำลครู และพนักงำน จ้ำงตำม
ประกำศ หลักเกณฑ์ฯ เป็นไปด้วยควำมยุติธรรม  โปร่งใส 
เกิดควำมเป็นธรรม 

3.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนใช้ในกำรประกอบผลกำร
 พิจำรณำ ดังนี้ 
 (1) พิจำรณำกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 (2) พิจำรณำกำรจ้ำงต่อของพนักงำนจ้ำง 
 

3.1.1 ประกำศหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนเทศบำลครู ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
3.2.1  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมิน 
ผลกำร ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลต ำบลหนองบัวโคก 
ประจ ำปี 2565 ครั้งที่ 1  
 

4. กำรพัฒนำบุคลำกร 4.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคำลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำร 
ตำมแผนฯ พัฒนำบุคลำกรตำมควำมจ ำเป็น 
 

4.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบใน
กำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 

4.3 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่
ระบบงำน E- Learning 

4.1.1 มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคำลำกร ประจ ำปี พ.ศ.
2564-2566 พิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม เพ่ือพัฒนำ
ควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่งให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

4.2.1 มีกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ตำมสำยงำนใน
สำยในต ำแหน่ง เพื่อควำมก้ำวหน้ำ 

4.3.1 ส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำลที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรครั้งแรก
ให้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E- Learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไป 
และเฉพำะต ำแหน่ง ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรธ ำรง 
รักษำไว้ และแรงจูงใจ 

5.1 กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทำงเส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่งให้บุคลำกรทรำล 
 

5.2 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่
เป็นธรรม เสมอภำค และไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

5.1.1 หนว่ยงำนมีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ พร้อมให้ค ำปรึกษำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง 

5.2.1 หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดจำกบนลงล่ำง โดย
ผู้บังคับบัญชำล ำดับชั้นมีกำรก ำกับ ดูแล ติดตำม กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรพิจำรณำผลกำร
ปฏิบัติงำน ในควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะทุกคนอย่ำงเป็นธรรม เสมอ
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5.3 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ ตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบ
ได ้
 
 
 
 

5.4 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีแก่บุคลำกรในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

ภำค เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

5.3 .1  พิ จำรณ ำกำรเลื่ อนขั้ น เงิน เดื อนพนั กงำน เทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนเทศบำลครู และพนักงำนจ้ำงของเทศบำล
ต ำบลหนองบัวโคก ครั้งที่ 1/2565 เป็นไปตำมผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงำนเทศบำล เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เลื่อนเงินเดือน
พนักงำนเทศบำลครูและเลื่อนค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ครั้งที่ 
1/2565 ตำมค ำสั่งฯ และรำยงำนกำรประชุม 

5.4.1 จัดให้มีจุดคัดกรองกำรตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ 
หน้ำกำกอนำมัย เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid 19) อีกทั้งตรวจหาเชื้อให้แก่บุคลากรในสังกัด ด้วย
เครื่องตรวจ ATK 
5.4.2 ติดตั้งกล้อง CCTV ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำน 
5.4.3 เทศบำลต ำบลหนองบัวโคก ได้ติดตั้งถังดับเพลิง ภำยใน
อำคำร 2 จุด และภำยนอกอำคำร 
5.4.4 เทศบำลต ำบลหนองบัวโคก มีสถำนที่ออกก ำลังกำยกำร
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกร มีควำมสุขในกำรปฏิบัติรำชกำร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร เช่น จัดสถำนที่ออก
ก ำลังกำย อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องออกก ำลังกำยมำกมำย
เพียงพอต่อบุคคล 
5.5.5 มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
5.5.6 มีกำรจัดสภำพแวดล้อมในที่ท ำงำนให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ 
อำกำศที่บริสุทธิ์ มีห้องท ำงำนและห้องประชุมที่ทันสมัยโดยมีกำร
รักษำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดภูมิทัศน์ของส ำนักงำน
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ให้น่ำอยู่ โดยประดับต้นไม้ ดอกไม้ให้มีควำมสดชื่น เพ่ือช่วยสร้ำง
บรรยำกำศในกำรปฏิบัติงำน 
5.5.7 มีกำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภำพของบุคลำกร 

6. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

6.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัดรับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และกฎหมำย ระเบียบ หนังสือที่
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

6.2 ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยงำน ควำมรับผิดชอบให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูและผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปี 
 

6.1.1 ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และกฎหมำย ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
กับกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

6.2.1 จัดท ำค ำสั่งรักษำรำชกำรแทน มอบหมำยงำนของบุคลำกร
เทศบำลต ำบลหนองบัวโคก ให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
 
 

6.3.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันกำรทุจริต 

 

 
  


