
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองบวั 
เร่ือง  นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

…………………………………………………… 
 

  เทศบาลต าบลหนองบวั  เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ในการให้บรกิารสาธารณะแก่ประชาชนใน
ท้องถิน่อย่างใกล้ชิด ทรพัยากรบุคคลจึงเป็นปัจจยัส าคญั  และมคีุณค่าอย่างยิง่ในการขบัเคลื่อนภารกิจของ
เทศบาลต าบลหนองบัวให้ไปสู่เป้าหมาย จึงได้ก าหนดนโยบายที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลขึน้  เพือ่เพิม่ความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรบุคคล ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และสอดคลอ้งกบัการขบัเคลื่อนภารกจิของหน่วยงาน รวมทัง้มุ่งมัน่ใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามสุข มขีวญัก าลงัใจทีด่ ี
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน และมศีกัยภาพเพิม่ขึน้ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.2546 
รองรบัภารกจิตามแผนการปฏริูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) รวมทัง้สอดคลอ้งกบั
การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) จงึก าหนดนโยบาย ออกเป็น 8 ดา้น ดงันี้ 

  1.ด้านการวางแผนก าลงัคน 
  เทศบาลต าบลหนองบวั  มคีวามมุ่งมัน่ในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขบัเคลื่อนภารกจิ                   
ในความรบัผดิชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  และเกิดประสทิธิผล โดยได้มกีารวางแผน
อตัราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิในความรบัผดิชอบของส านกั/กอง รวมทัง้มกีารปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร ให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะการบรหิาร อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ปรมิาณงาน และคุณภาพงานทีเ่พิม่
มากขึน้ 

  2.ด้านการบรรจแุละแต่งตัง้บุคลากร 
  เทศบาลต าบลหนองบวั เล็งเหน็ถงึความส าคญัในการบรรจุและแต่งตัง้บุคลากรใหม่เพื่อเข้า
ท างานในต าแหน่งแรกบรรจุ ซึ่งการบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งใดในเทศบาลต าบลหนองบวั  ให้บรรจุและแต่งตัง้จากผู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งนัน้ โดยบรรจุและ
แต่งตัง้ตามล าดบัที ่ ในบญัชผีูส้อบแขง่ขัน้ได ้
  กรณีเทศบาลต าบลหนองบวั ไม่มบีญัชผีู้สอบแข่งขนัได้ในต าแหน่งใด อาจบรรจุและแต่งตัง้
ผูส้อบแข่งขนัได ้โดยขอใชบ้ญัชผีูส้อบแข่งขนัของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)อื่น หรอืขา้ราชการ
หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืส่วนราชการอื่นในต าแหน่งเดียวกนักับ
ต าแหน่งทีจ่ะบรรจุเข้ารบัราชการหรอืต าแหน่งอื่นทีก่ าหนดคุณวุฒติรงตามคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งที่
ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งนัน้ 
  โดยมกีารด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที ่ก.ท.จ.ก าหนด ไดอ้ย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 
  

3.ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 



  เทศบาลต าบลหนองบวั  ตระหนักถงึความส าคญัของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการที่เป็น
เครื่องมอืส าคญัในการผลกัดนัใหภ้ารกจิของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้ซึ่งเทศบาลต าบลหนอง
บวั ไดม้ปีระกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของพนักงานในการประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พร้อมทัง้ให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏบิตังิาน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.จนัทบุร ีเรื่อง หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล
ของเทศบาล แกไ้ขเพิม่เตมิ 

/ ( ฉ บั บ ที่  
.... 
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(ฉบบัที่ 67) พ.ศ.2563 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้สามารถก ากบัตดิตามผลการปฏบิตัริาชการของ
บุคลากร ให้เป็นไปตามตัวชี้ว ัดที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และก าชับผู้บังคับบัญชา 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

  4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
  เทศบาลต าบลหนองบวั ไดใ้หค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิจรยิธรรมและรกัษาวนิัยของบุคลากร                    
ในหน่วยงาน จงึจดัท าประกาศและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกบัคุณธรรมจรยิธรรมของเทศบาลต าบลหนองบวั                       
จดัโครงการฝึกอบรมเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม และการพฒันาเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร
เป็นประจ าทุกปี และเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องวนิัยใหพ้นักงานเทศบาลและพนักงานจา้งทราบ เพื่อส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานเทศบาลและพนักงานจา้งประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และยดึหลกัธรรมาภิ
บาลในการปฏบิตังิาน 

  5.ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่เทศบาลต าบลหนองบัว  ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ได้บุคลากรที่มคีุณภาพ เทศบาลต าบลหนองบวั  โดยมกีารประชาสมัพนัธ์การสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรเขา้ปฏบิตังิานไปยงัหน่วยงานอื่น ตลอดจนประกาศลงเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส รบัรู้
และเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถงึอย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ ยงัใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกบุคลากร 
โดยยดึหลกัความรู้  ความสามารถ คุณลกัษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่กบัความเป็นคนด ีการสรรหาและ
คดัเลอืก กรณีพนักงานจ้าง  จะด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการในการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานจ้าง เพื่อ
ด าเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานจ้างให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามที่ก าหนดในประกาศรบั
สมัคร ภายใต้หลักการตาม ข้อ 18 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขเกี่ยวกบัพนักงานจ้าง ลงวนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยใหย้ดึหลกัสมรรถนะ ความ
เท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญัด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน  ยุติธรรมและ
โปร่งใส  เพื่อรองรบัการตรวจสอบตามแนวทางการบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี กรณีการคดัเลอืกบุคคลเพื่อ
เลื่อนระดบัต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏบิตัดิ้วยความเป็นธรรม เสมอภาค ยุตธิรรม และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไว ้เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลทีเ่ป็นคนด ี คนเก่ง ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และเหมาะสมตรงตามต าแหน่ง 

  6.ด้านการพฒันาบุคลากร 
  เทศบาลต าบลหนองบวั  ไดใ้หค้วามส าคญัในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลเป็นอย่าง
มาก เพราะถอืว่าการบรหิารและพฒันาเป็นอกีหนึ่งปัจจยั ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิใหบุ้คลากรของหน่วยงานมคีวามรู้ 



ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ เพยีงพอส าหรบัภารกิจงานในปัจจุบันและมคีวามพร้อมในการรองรับ
ภารกจิ     ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  เทศบาลต าบลหนองบวั  จงึวางแผนใหม้กีารบรหิารและพฒันาอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่สรา้งคุณภาพของบุคลากรใหส้ามารถเรยีนรู ้ และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ โดยการจดัท าแผนการ
พฒันาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564 - 2566) และแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณในแต่
ละปี  นอกจากนี้ ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิม่พูน
ความรู ้ทกัษะ และทศันคต ิทีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าใหป้ฏบิตั ิหน้าทีร่าชการในต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ   

  7.ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
  เทศบาลต าบลหนองบวั  ได้เล็งเหน็ถงึความก้าวหน้าในสายอาชีพ จงึได้จดัท าแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลต าบลหนองบัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมองเห็น
ความกา้วหน้า   ในสายอาชพี และมหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้ โยกยา้ย และการสบัเปลีย่น หมุนเวยีนต าแหน่งที่
ชดัเจน โปร่งใส และ 
                 /เป็นธรรม.... 
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เป็นธรรม ซึ่งจะท าใหบุ้คลากรเกดิความมัน่ใจ ในระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองบวั 
ก่อให้เกดิการกระตุ้น การพฒันา ตนเองไปสู่ความส าเรจ็ในอาชพี รวมทัง้เพื่อเป็นการดงึดูด จูงใจและรกัษา
บุคลากรทีม่คีวามสามารถใหอ้ยู่กบัหน่วยงานตลอดไป   

  8.ด้านพฒันาคณุภาพชีวิต แรงจงูใจ และขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
  เทศบาลต าบลหนองบวั  ค านึงถงึการพฒันาคุณภาพชวีติ  แรงจูงใจ  และขวญัก าลงัใจในการ
ปฏบิตังิาน จงึมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพชวีติใหเ้กดิความสมดุลและสรา้งความสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่าง
บุคลากร ซึง่ช่วยใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน  เช่น  การท าแบบประเมนิความพงึพอใจ และแรงจงูใจใน
การท างานของบุคลากร กจิกรรมการเสรมิสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน กจิกรรมยกย่องเชดิชูเกียรติ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการดเีด่น 
เป็นตน้ 
 

  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ   ณ   วนัที ่      มนีาคม  พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นายจริชยั  เขาหนองบวั) 
นายกเทศมนตรตี าบลหนองบวั 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนการด าเนินการตามนโยบายบริหารทรพัยากรบคุคล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 



ของ 

 

 

เทศบาลต าบลหนองบวั 

อ าเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบรีุ 

 

 

 
งานบริหารงานบคุคล   

ส านักปลดัเทศบาล 



แผนการด าเนินการตามนโยบายบริหารทรพัยากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

1. ด้านวางแผนก าลงัคน 

1.1 จดัท าแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

(พ.ศ.2564-2566)  

 

สามารถควบคมุภาระ

ค่าใชจ้่ายดา้นการบรหิารงาน

บุคคล ไม่เกนิรอ้ยละ 40 

งานจดัท าเล่มแผนอตัราก าลงั 3 

ปี (พ.ศ.2564-2566)  

 

1.แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผน

อตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

2564-2566 

2.ประชมุเพื่อพจิารณาจดัท าแผน

อตัราก าลงั  

3.จดัท ารปูเล่มแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

(พ.ศ.2564-2566) เพื่อเสนอ ก.ท.จ.

เหน็ชอบ 

4.เมื่อ ก.ท.จ.เหน็ชอบแลว้ ด าเนินการ

จดัท าประกาศแผนอตัราก าลงั 3 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 แลว้

รายงานให ้ก.ท.จ.ทราบ 

ครอบคลุม

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564-2566 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 

1.2 ปรับปรุงแผนอัตราก าลงั 3 

ปี (พ.ศ.2564-2566) ของปี พ.ศ.

2565 

ไดก้รอบอตัราก าลงัที่

เหมาะสม เพื่อรองรบัภารกจิ

ต่าง ๆ ของเทศบาล 

การปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 3 

ปี (พ.ศ.2564-2566) ของปี พ.ศ.

2565 

 

1.ประชมุเพื่อพจิารณาปรบัปรุงแผน

อตัราก าลงั  

2.เมื่อ ก.ท.จ.เหน็ชอบแลว้ ด าเนินการ

จดัท าประกาศปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั  

3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 

แลว้รายงานให ้ก.ท.จ.ทราบ 

ครอบคลุม

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564-2566 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

2.ด้านการบรรจแุละแต่งตัง้บุคลากร 
2.1 บรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ/

โอน(ยา้ย) พนักงานเทศบาล 

เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารที ่ก.ท.ก าหนด  

ไดพ้นักงานเทศบาล มา

ด ารงต าแหน่งเพื่อปฏบิตัิ

ภารกจิหน้าทีไ่ดต้รงตาม

เป้าหมาย 

งานบรรจุบุคคลเขา้รบัราชการ/

โอน(ยา้ย) พนักงานเทศบาล 

1. กรณีการบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ
เป็นพนักงานเทศบาล สายงานผูป้ฏิบตัิ 
มาด ารงต าแหน่งทีว่่าง โดยวธิกีารขอใช้
บญัชขีอง กสถ.  
2. กรณีการบรรจุ แต่ งตั ้งพนักงาน
เทศบาลสายงานผูบ้รหิาร โดยวธิกีารขอ
ใชบ้ญัชกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
3. กรณีรบัโอน(ยา้ย) พนักงานเทศบาล 
สายวชิาการและทัว่ไป จากอปท.อื่น 
โดยมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ท.ก าหนด ได้อย่าง
ถูกตอ้งและโปร่งใส 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

3.ด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน 
3.1 จดัท าแบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน เป็นไปตามประกาศ  

ก.ท.จ.จนัทบุร ีเรื่อง หลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขเกีย่วกบัการ

บรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่67) พ.ศ.

2563 ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 

2563  เพื่อใหส้ามารถก ากบั

ตดิตามผลการปฏบิตัริาชการ

ของบุคลากร ใหเ้ป็นไปตาม

พนักงานเทศบาล สามารถ

จดัท าแบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน ไดถู้กตอ้ง ตาม

หลกัเกณฑฯ์  

งานจดัท าแบบประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน 

ตามประกาศ ก.ท.จ.จนัทบุร ีเรื่อง 

หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการ

บรหิารงานบุคคลของเทศบาล แกไ้ข

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่67) พ.ศ.2563 ลง

วนัที ่27 พฤษภาคม 2563  
 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ทุกส่วนราชการ ทุกปี 



ตวัชีว้ดัทีก่ าหนดอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
4.1 จดัท าประกาศและนโยบาย

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม

จรยิธรรมของเทศบาลต าบล

หนองบวั และแจง้เวยีนให้

พนักงานเทศบาลและพนักงาน

จา้งทราบโดยทัว่กนั เพื่อส่งเสรมิ

สามารถจดัท าประกาศต่างๆ 

ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม

ของเทศบาล เผยแพรใ่ห้

พนักงานทราบ 

งานจดัท าประกาศและนโยบาย

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม

จรยิธรรม 

1.จดัท าประกาศและนโยบายต่างๆ              

ทีเ่กีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรม  

2.น าเสนอนายกเทศมนตรตี าบลหนอง

บวัเหน็ชอบ 

3.ประกาศใหพ้นักงานเทศบาลและ

พนักงานจา้งทราบ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 



ใหพ้นักงานเทศบาลและ

พนักงานจา้งประพฤตตินเป็น

แบบอย่างทีด่ ีมคีุณธรรม 

จรยิธรรม และยดึหลกัธรรมภิ

บาลในการปฏบิตังิาน 

4.2 ก าหนดแผนงาน โครงการ 
กจิกรรม ทีเ่ป็นการเสรมิสรา้ง
วนิัยคุณธรรม จรยิธรรมและ
ป้องกนั 
การทุจรติ  
 

สามารถจดัท าแผน

เสรมิสรา้งวนิัย คุณธรรม 

จรยิธรรมและป้องกนัการ

ทุจรติ เผยแพรใ่หพ้นักงาน

ทราบ 

งานจดัท าแผนเสรมิสรา้งวนิัย 

คุณธรรม จรยิธรรมและป้องกนั

การทุจรติ 

1. ก าหนดแผนงาน โครงการ กจิกรรม 
ทีเ่ป็นการเสรมิสรา้งวนิัยคุณธรรม 
จรยิธรรมและป้องกนัการทุจรติ  
2. ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ
จดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม
และป้องกนัการทุจรติ ตามแผนงาน/
โครงการ 
3. รายงานผลการด าเนินงานให้

นายกเทศมนตรทีราบฯ                                                                                                                                

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ทุกส่วนราชการ ทุกปี 

4.3 เผยแพร่ความรู้ เรื่องการ
รกัษาวนิัยใหพ้นักงานทราบ 
 

 

พนักงานเทศบาล ไดร้บัความรู้

เกีย่วกบัการรกัษาวนิัย พงึ

ยดึถอืเป็นแบบแผนในการ

ควบคุมความประพฤต ิซึง่

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ ตอ้ง

รกัษาวนิัยตามทีก่ าหนดเป็น

ขอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัโิดย

เคร่งครดัอยู่เสมอ 

งานประชาสมัพนัธก์ารรกัษา

วนิัยเผยแพร่ทางบอรด์

ประชาสมัพนัธ ์

ด าเนินการจดัท าบอรด์เกีย่วกบัเรื่อง

การรกัษาวนิัย 

 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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5.ด้านการสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบติังานตามภารกิจของหน่วยงาน 



5.1 การสรรหาพนักงานจา้ง 

โดยยดึหลกัสมรรถนะ ความเท่า

เทยีมกนัในโอกาส ไดม้าตรฐาน 

ยุตธิรรมและโปร่งใส 

ไดพ้นักงานจา้ง มา

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

และตรงตามภารกจิหน้าที ่

งานการสรรหาและการเลอืกสรร

บุคคลทัว่ไปเป็นพนักงานจา้ง 

ด าเนินการสรรหาและเลอืกสรร
พนักงานจา้ง ภายใตห้ลกัการตาม ขอ้ 
18 ของประกาศ ก.ท.จ.จนัทบุร ีเรื่อง 
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบั
พนักงานจา้ง ลงวนัที ่12 ก.ค.2557  

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 

5.2 การคดัเลอืกบุคคลเพื่อเลื่อน

ระดบัต าแหน่งทีส่งูขึน้ ตอ้ง

ปฏบิตัดิว้ยความเป็นธรรม เสมอ

ภาค  ยุตธิรรม และปฏบิตัติาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้เพื่อให้

ไดบุ้คคลทีเ่ป็นคนด ีคนเก่ง ทีม่ี

ความรูค้วามสามารถ และ

เหมาะสมตรงตามต าแหน่ง 

พนักงานเทศบาลเลื่อนระดบั

ไดถู้กตอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ี ่ 

ก.ท. ก าหนด  

งานเลื่อนระดบั 1.ท าบนัทกึแจง้เตอืนพนักงานเทศบาลทีม่คีุณสมบตัิ

ครบเลื่อนระดบั 

2.พนักงานเทศบาลทีม่คีุณสมบตัคิรบเลื่อนระดบั จดัท า

บนัทกึขอรบัการท าประเมนิเพื่อเลื่อนและแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูขึน้ 

3.แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัแิละ

ประเมนิผลงาน ตามประกาศประกาศคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจงัหวดัจนัทบุร ีเรื่อง หลกัเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่62) พ.ศ.2561 ลงวนัที ่5 

ตุลาคม 2561 

4.จดัส่งหนังสอืขอเชญิประชุม ครัง้ที่ 1 เพื่อพจิารณา

คุณสมบตัแิละก าหนดแนวทางการประเมนิผลงาน 

5.เมื่อพนักงานเทศบาลทีม่คีุณสมบตัคิรบเลื่อนระดบั 

จดัท าเล่มผลงานเรยีบรอ้ยแลว้ ส่งผลงานใหง้าน

บรหิารงานบุคคล เพื่องานบรหิารงานบุคคลจะไดส้่งผล

งานใหค้ณะกรรมการฯ เพื่ออ่านผลงานและใหค้ะแนน 

6.จะตอ้งไดค้ะแนนจากคณะกรรมการฯ จ านวน 2 ใน 3 

ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60  ถงึจะผ่านเกณฑ ์ เมื่อผ่านเกณฑ์

การพจิารณาคุณสมบตัิและประเมนิผลงานฯ สามารถ

เลื่อนและแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีสู่งขึน้ได ้

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดั

จนัทบุร ีเรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่วกบัการ

บรหิารงานบุคคลของเทศบาล แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่

62) พ.ศ.2561  

ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2561  

7.ท าหนังสอืขอรบัความเหน็ชอบ ก.ท.จ. ในการเลื่อน

และแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้

ระดบั 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 



8.เมื่อ ก.ท.จ.เหน็ชอบ ด าเนินการออกค าสัง่การเลื่อน

และแต่งตัง้พนักงานเทศบาลใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัที่

สงูขึน้ พรอ้มบนัทกึลงในบตัร กพ.7 
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6.ด้านการพฒันาบุคลากร 
6.1 จดัท าแผนการพฒันา

พนักงานเทศบาล(พ.ศ.2564-

2566)/แผนการพฒันาพนักงาน

เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เพื่อสรา้งคุณภาพ

ของบุคลากรใหส้ามารถเรยีนรู ้

และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม

ศกัยภาพ อกีทัง้เป็นการเพิม่พนู

ความรู ้ทกัษะ และทศันคตทิีด่ ี

คุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท า

ใหป้ฏบิตั ิหน้าทีร่าชการใน

ต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

การจดัท าแผนการพฒันา

พนักงานเทศบาล                

(พ.ศ.2564-2566)  /แผนการ

พฒันาพนักงานเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 

ครอบคลุมทุกต าแหน่ง 

งานแผนการพฒันาพนักงาน

เทศบาล(พ.ศ.2564-2566) /

แผนการพฒันาพนักงาน

เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

  

1.แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนการ

พฒันาพนักงานเทศบาล  

2.ขอเชญิประชมุคณะกรรมการฯ  

เพื่อจดัท าแผนแผนการพฒันา

พนักงานเทศบาล  

3.ขอรบัความเหน็ชอบแผนการพฒันา

พนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 - 2566 เสนอ ก.ท.จ.  

4.เมื่อ ก.ท.จ. เหน็ชอบ ด าเนินการ

ประกาศใชแ้ผนการพฒันาพนักงาน

เทศบาล พรอ้มรายงานให ้ก.ท.จ. 

ทราบ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564-2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 



6.2 มกีารสนับสนุนส่งเสรมิ

พฒันาทรพัยากรบุคคล  เพื่อ

เพิม่ขดีความสามารถในการ 

ปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องดว้ยการ

ส่งบุคลากรเขา้รบัการอบรม/

ประชุมสมัมนาในหลกัสตูรต่าง 

ๆ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันา

พนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ไดเ้ขา้รบั

การฝึกอบรม/ประชุมสมัมนา

ในหลกัสตูรต่างๆ และไดน้ า

ความรูท้ีไ่ดม้าปฏบิตังิานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กจิกรรมส่งบุคลากรเขา้รบัการ

อบรม/ประชมุสมัมนาใน

หลกัสตูรต่าง ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั

แผนพฒันาพนักงานเทศบาล 

เมื่อมหีนงัสอืขอเชญิประชมุ/ประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร/อบรมตามหลกัสตูรตา่งๆ 

ผูบ้งัคบับญัชา จะส่งพนักงานเทศบาล 

เขา้รบัการฝึกอบรม/ประชมุสมัมนา 

ดงักล่าว ภายหลงัการเขา้อบรม 

พนักงานเทศบาล จะตอ้งจดัท ารายงาน

ผลการอบรม ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

6.ด้านการพฒันาบุคลากร 



6.3 จดัโครงการฝึกอบรม / 

ประชุมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการ

บรหิารงานต่าง ๆ  

เพื่อใหพ้นักงานไดเ้ขา้ใจถงึ

ระเบยีบการบรหิารงานต่าง 

ๆ เพิม่มากขึน้ 

ฝึกอบรม / ประชุม พนักงาน

เทศบาล ลูกจา้งประจ า และ

พนักงานจา้ง 

  

1.ส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรม  

2.วเิคราะหปั์ญหาและจดัการฝึกอบรม 

/ จดัประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

3.รายงานผลการฝึกอบรม / การจดั

ประชุม 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

7.ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
บุคลากรในหน่วยงานมองเหน็

ความกา้วหน้าในสายงานอาชพี 

บุคลากรไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบั

ความกา้วหน้าในสายอาชพี  

งานจดัท าแผนความกา้วหน้าใน

สายงานอาชพี 

1.ขออนุมตัจิดัท า “แผนความกา้วหน้า

ในสายงานอาชพี” 

2.จดัท ารปูเล่ม “แผนความกา้วหน้าใน

สายงานอาชพี” 

3.รายงานนายกเทศมนตร ีเพื่อทราบ

และประชาสมัพนัธพ์นักงานเทศบาล

ทราบ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 
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ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

8.ด้านพฒันาคณุภาพชีวิต แรงจงูใจ และขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
8.1 จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพ
ชวีติทีด่แีก่บุคลากร  ในดา้น
สภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้น
ความปลอดภยัต่าง ๆ 

- เพื่อส่งเสรมิ และพฒันา
สิง่แวดลอ้ม และสุขภาวะใน
การท างาน ท าใหม้ี
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
ทีด่ ีน่าอยู่ น่าท างาน 

โครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่น่า
ท างาน  ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 

1. เสนอโครงการสถานทีท่ างานน่าอยู่ 

น่าท างาน 

2. ประชมุก าหนดแผนการด าเนิน

กจิกรรม เพื่อใหเ้ทศบาลเป็นสถานที่

ท างาน น่าอยู่น่าท างาน 

3. รายงานผลการจดักจิกรรมโครงการ

ต่าง ๆ  

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 

8.2 จดัท าประกาศยกย่องและ
ชมเชยพนักงานทีม่คีวาม
ซื่อสตัย ์สุจรติ คุณธรรมและ
จรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการ
ดเีด่น เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏบิตังิาน 

ท าใหพ้นักงานมขีวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน 
ท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ รูจ้กัพฒันาการท างาน
ของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ มี
ความกระตอืรอืรน้ในการ
ท างาน 
ท างานอย่างเตม็
ความสามารถและเกดิ
ประสทิธภิาพสงูสุดต่อ
เทศบาล และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ย่างทนัทว่งท ี

โครงการคดัเลอืกพนักงานดเีด่น 1.เสนอโครงการ 

2.ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกพนักงาน 

3.ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก 

4.มอบใบประกาศนียบตัรฯ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 



 

 

 

 

 

 

-10- 

 
ประเดน็นโยบาย เป้าหมายตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม/งาน รายละเอียดการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การติดตาม

ผล 

8.ด้านพฒันาคณุภาพชีวิต แรงจงูใจ และขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
8.3 แบบประเมนิความพงึพอใจ

และแรงจงูใจในการท างานของ

พนักงาน 

พนักงานทุกคน ใหค้วาม

ร่วมมอืกรอกแบบประเมนิ

ความพงึพอใจและแรงจงูใจ

ในการท างาน  

งานส ารวจความพงึพอใจและ

แรงจงูใจในการท างานของ

พนักงาน 

 

1.ขออนุมตัดิ าเนินการจดัท าแบบ

ประเมนิความพงึพอใจและแรงจงูใจใน

การท างานของพนักงาน 

2.ท าบนัทกึรายงานผลด าเนินการจดัท า

แบบประเมนิความพงึพอใจและ

แรงจงูใจในการท างานของพนักงาน

เสนอนายกเทศมนตรทีราบ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

ส านักปลดัเทศบาล ทุกปี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายบริหารทรพัยากรบคุคล   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

ของ 

 

 

เทศบาลต าบลหนองบวั   

อ าเภอเมือง  จงัหวดัจนัทบรีุ 

 

 



 
งานบริหารงานบคุคล   

ส านักปลดัเทศบาล 
 


