
การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2565 
เทศบาลตําบลนาหัวบอ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ด านการวางแผน 1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป - ดําเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากําลัง เพ่ือกําหนดตําแหนงใหมเพิ่ม 

กําลังคน เพ่ือใชในการกําหนด โครงสราง
และกรอบ 

รองรับภารกิจของหนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให 
สอดคลองกับสวนราชการในปจจุบัน 

 อัตรากําลังที่รองรับภารกจิ (วิเคราะหภาระงาน การเตรียมขอมูล การระดมความคดิของ 
 ของ หนวยงาน คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และผูที่เก่ียวของ) 
 2. จัดทําและดําเนินการสรร -ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางดังนี ้
 หาขาราชการ และพนักงาน 1.1 ประเภท พนักงานจางทั่วไป 

  จาง ทันตอการเปลีย่นแปลง 1) ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
 หรือทดแทนอัตรากําลังที่ 1.2 ประเภท พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีคณุวุฒ)ิ 
 ลาออก หรือโอนยาย      1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
 3.รับสมัครคดัเลือกสรรหาคนดีคน       2)ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 
 เกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ 2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
 หนวยงานเพ่ือบรรจุแตงตั้งเขารับ จํานวน 1 อัตรา 
 ราชการหรือประกาศรับโอนยาย        4) ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
 พนักงานสวนทองถ่ินมาดํารง        5) ตําแหนง ผูชวยนกัประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา 
 ตําแหนงท่ีวางหรือประกาศรับ        6) ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 
 สมัครบุคคลเพ่ือเปลีย่นสายงานที ่        7) ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
 สูงขึ้น        8) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
  เมื่อวันท่ี 4 – 15 กมุภาพันธ 2565 
 4. แตงตั้งคณะกรรมการใน - ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
 การสรรหาและเลือกสรร บุคลากรพนักงานจาง ประจําป พ.ศ.2565 ตามคาํสั่ง เทศบาล
  ตําบลนาหัวบอ ที่ 45/2565 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
 5. พัฒนาระบบฐานขอมูล เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล  
 บุคลากรเพ่ือวางแผน เพ่ือเปนพนักงานจาง 
 อัตรากําลังใหมีความครบถวน  
 สมบูรณและเปนปจจุบัน  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ด านการพ ฒันา 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร -  มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป/นโยบายพัฒนา 

บุคลากร ประจําป/นโยบายพัฒนา บุคลากรประจําป เพ ื่อใช เปนแนวทางในการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 บุคลากรประจําป และ ของหนวยงาน และสงเสริมใหบุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มสีวน 
 ดาํเนินการตามแผนฯ/ รวมในการผลักดันนโยบายใหบรรลุเปาประสงคตอไป 
 นโยบายฯใหสอดคลองตาม  

 ความจําเปน  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

 2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ - ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชมเพ่ือเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม 
เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ของเทศบาลตําบลนาหัวบอ ประจําปงบประมาณ 
และความโปรงใส ของ 2565 โดยมีกลุมเปาหมายคือ ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางของ 
เทศบาลตาํบลนาหัวบอ ประจํา เทศบาลตาํบลนาหัวบอ โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อใหกลุมเปาหมายม ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักรูถึงผลประโยชนสวนตัว และ 

 ผลประโยชนสวนรวม และสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบติังาน 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริมและพัฒนาองคกร - ดําเนินการสงเสรมิใหขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจางของเทศบาล 
มุงสูการเปนองคกรแหงการ ตําบลนาหัวบอเร ียนรู ดวยตนเองเก่ียวก ับการแยกแยะผลประโยชน 
เรียนรู สวนตัว และผลประโยชนสวนรวม โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด านการประเมินผลการ 1. ดําเนินการประเมิน - หนวยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด 

ปฏิบัตงิาน ขาราชการ เจาหนาที่ และ ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อพัฒนา 
 ลูกจาง ตามมาตรฐาน กําหนด ความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 
 ตําแหนง ในความรู ทักษะ 

และสมรรถนะ 
-หนวยงานมีการถายทอดตัวช ี้ว ัดโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล 

กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมเปนไป 
 2. จัดใหมีกระบวนการ ตามหลักเกณฑ มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 ราชการ ที่เปนธรรมเสมอภาค  

 แลสามารถตรวจสอบได  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ด านการสงเสร ิม 1. แจงใหบุคลากรในสังกัด -ประชาสัมพันธ ใหเจาหนาท ี่รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ 

จริยธรรมและรกัษา รับทราบถึงประมวลจริยธรรม สวนท องถิ่นและขอบังคับของเทศบาลตําบลนาหัวบอวาดวยจรรยาบรรณ 

วินัยของบุคลากรใน ขาราชการสวนท องถิ่นและ ขาราชการสวนท องถิ่น 

หน วยงาน ขอบังคับหรือมาตรการตาง 

ของเทศบาลตําบลนาหัว
- ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่และพนักงานจาง 

 ดวยจรรยาบรรณขาราชการ ตามคําสั่งของเทศบาลตําบลนาหัวบอ และคําสั่งภายในหนวยงานทีส่งัก ัด 
 สวนท องถิ่น และมาตรการ  

 สงเสริมเก่ียวกับความโปรงใส  

 ตรวจสอบไดขององคกร - มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการปองกันการ 
 

2. ใหผูบังคับบัญชา ทุจริตของเทศบาลตํานาหัวบอ ป 2561 - 2565 

 มอบหมายงานใหแก 

ผูใตบังคับบัญชา อยางเปน 

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 

– มีผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติงานตามแผนปฏิบติัการปองกัน การ

ทุจริตของเทศบาลตําบลนาหัวบอ ป 2565 

 การควบคุม กํากับ ตดิตาม  

 และดูแลผูใตบังคับบัญชา ให  

 ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ  

 แนวทาง ระเบียบ และ  

 กฎหมายที่เก่ียวของ  

 
3. สงเสริมใหบคุลากร 

 

 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  

 ปองกันการทุจริตของเทศบาล  

 ตําบลนาหัวบอ ป 2561 -  

 2565  

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

ดานการพัฒนาและ 1. จัดใหมีการพัฒนาคณุภาพ - มีการจัดอุปกรณข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 

สงเสริมคณุภาพชีวติใหมี 

ความเหมาะสม และตรง 

ชีวติท่ีดี บุคลากร ในดาน 

สภาพแวดลอมการทํางาน 
- จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

กับความตองการของ ดานความปลอดภยัในการ - จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสานธารณะหรือ จิตอาสาของเทศบาล 
บุคลากร ทํางาน ดานการมสีวนรวมใน ตาํบลนาหวับอ 

 การทํางาน  

 

 
สํานักปลดัเทศบาล เทศบาลตําบลนาหัวบอ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 


