
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 256๔ 
เทศบาลต าบลแพด 

……………………………………. 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการวางแผนก าลังคน 1. จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในกำรก ำหนด

โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ
หน่วยงำน

2. จัดท ำและด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำน
จ้ำง ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังที่
ลำออก หรือโอนย้ำย

3. รับสมัครคัดเลือก สรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำร หรือ
ประกำศรับโอนย้ำย พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำย
งำนที่สูงขึ้น

4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร

- ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง เพื่อก ำหนดต ำแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภำรกิจของหน่วยงำน และกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงภำระงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรในปัจจุบัน
(วิเครำะห์ภำระงำน กำรเตรียมข้อมูล กำรระดมควำมคิด
ของ คณะกรรมกำรในกำรสรรหำและเลือกสรร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง)

- ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง

- ประกำศประชำสัมพันธ์



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเพื่อวำงแผนอัตรำก ำลัง
ให้มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

- ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของเทศบำล
ต ำบลแพด เพ่ือวำงแผนอัตรำก ำลังให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/นโยบำยพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนฯ/นโยบำยฯ
ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น

2. กิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมโปร่งใส ของ เทศบำลต ำบลแพด ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๔

3. ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี/
นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในก
ำร บริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้
บุคคลำกรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในกำรผลักดัน 
นโยบำยให้บรรลุเป้ำประสงค์ ต่อไป

- ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของเทศบำลต ำบลแพด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ 
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลแพด โดยมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ ส่วนตัว 
และผลประโยชน์  ส่วนรวม 
และสำมำรถน ำมำประยุกต์ ใช้กับกำรปฏิบัติงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลูกจ้ำงของ 
เทศบำลต ำบลแพด เรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกำรแยกแยะ 
ผลประโยชน์ ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม 
โดยกำร ประชุมชี้แจงและแจกเอกสำรเพื่อกำรเรียนรู้



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ด ำเนินกำรประเมินข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และลูกจ้ำง

ตำมมำตรฐำน ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ

2. จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร
ที่เป็นธรรมเสมอภำค แลสำมำรถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงำนมกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำมสำย
งำน

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง

ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย
ของบุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของ เทศบำลต ำบล
แพด ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

2. ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม ก ำกับ
ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำม
หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลแพด ปี 2561  -
2564

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบำลต ำบล
แพดว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่และพนักงำนจ้ำง
ตำมค ำสั่งของเทศบำลต ำบลแพด

ี 

- มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
ป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลแพด ปี 2561  -
2564 – มีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำม 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำลต ำบลแพด ป 
256๔



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มีความเหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 

1. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี บุคลำกร ในด้ำน
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน

- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำนธำรณะหรือ จิตอำสำ
ของเทศบำลต ำบลแพด




