
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการด าเนินการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือก าหนด
ต าแหน่งใหม่ เพ่ือรอรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการ
ในปัจจุบัน (การวิเคราะห์งาน การเตรียมการรับข้อมูล 
และการระดมความคิดของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนฯ  สรรหาพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแผลง หรือ
ทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

- ด าเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 
อัตรา เมื่อวันที่  17 เมษายน 2562 
ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถกระเช้า
ไฟฟ้า) จ านวน 1 อัตรา 
ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน 2 อัตรา 
ต าแหน่ง คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 อัตรา 
เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2562 
ต าแหน่ง คนงาน จ านวน 3 อัตรา  เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 
- แจ้งขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคล
เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในต าแหน่ง              
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
จ านวน 1 อัตรา 

 1.3 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับที่สูงขึ้น - ด าเนินการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้น ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ให้ด ารง
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานในต าแหน่ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.3 ด าเนินการประเมินพนักงานเทศบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน
การก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินก่อน-หลัง เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

 2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้อมทุ้ง ติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

 2.5 จัดให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับภายใน
เทศบาล บุคลากรร่วมกันเรียนรู้และถ่ายโอนการเรียนรู้แก่กัน 
มีการแบ่งปันความรู้ ร่วมกันผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติ  

- ให้พนักงานเทศบาลที่ผ่านการอบรบ หลักสูตรต่างๆ
เผยแพร่ความรู้ที่ผ่านการอบรมให้เพ่ือนร่วมงานทราบ 
และจัดท าคู่มือต่าง ๆ ให้พนักงานได้ศึกษาผ่านทาง
เว็บไซต์ 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

 3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและเป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
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 3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้
เป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 

4. ด้านการพัฒนาระบบสาระ สนเทศ 4.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร  - มีการบันทึกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 4.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร  

- มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลบุคลากร
แห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 

5. ด้านสวัสดิการ 5.1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

- มีการจัดท า 5 ส เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 

 5.2 จัดสวสัดิการให้แก่พนักงาน - จัดเลี้ยงอาหารให้แก่พนักงานเดือนละครั้ง 
 5.3 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์  
- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์
และตู้แสดงความคิดเห็น 

 
 


