
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
ของเทศบาลตำบลน้ำสวย  อำเภอเมืองเลย จงัหวัดเลย 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการวางแผน
กำลังคน 

1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังที่รองรับภารกจิ
ของ หน่วยงาน  

2. จัดทำและดำเนินการสรร
หาข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ทันต่อการเปลีย่นแปลง 
หรือทดแทนอัตรากำลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 

3. รับสมัครคดัเลือก สรรหาคนดคีน
เก่งเพื่อปฏิบตัิงานตามภารกจิของ
หน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนยา้ย 
พนักงานส่วนท้องถิน่ มาดำรง
ตำแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลีย่นสายงานที่สูงขึ้น  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผน
อัตรากำลังให้มคีวามครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 

 

 

- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งใหมเ่พิ่ม รองรับ
ภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหส้อดคลอ้งกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน  
(วิเคราะหภ์าระงาน การเตรียมข้อมูล การระดมความคดิของ คณะกรรมการใน
การสรรหาและเลือกสรร และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

- ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกดักองการศึกษา เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2565 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ที ่3/2565 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2565เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

- ดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ท่ี 4/2565 ลง
วันท่ี 5 มกราคม 2565เรื่อง แตง่ตั้งอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสนบัสนุนการ
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเปน็พนักงานจ้าง 

- ดำเนินการออกคำสั่งจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ราย 
  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำสวย ที่ 46/2565 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2565
เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล ในตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ทักษะ) มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 

- ดำเนินการออกคำสั่งให้โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 เรื่อง 
       - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญช ี
       - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- ดำเนินการออกคำสั่งรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 เรือ่ง 
       - ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดบัต้น)    
       - ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 
       - ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
       - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

- ดำเนินการปรบัปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยขอกำหนดตำแหน่งใหม่เพิ่ม
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปก./ชก. เลขท่ี
ตำแหน่ง54-2-06-3602-001 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป 



- ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากรของเทศบาลตำบลนำ้สวย เพื่อ
วางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนา
บุคลากร 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป/ีนโยบายพัฒนา
บุคลากรประจำปี และ
ดำเนินการตามแผนฯ/
นโยบายฯใหส้อดคล้องตาม
ความจำเป็น 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของ
เทศบาลตำบลน้ำสวย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้   

 

 

 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มสี่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้
บรรลเุป้าประสงคต์่อไป 

- ดำเนินการจดักิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส ของเทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาลตำบลนำ้สวย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนกัรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  

- ดำเนินการให้มีการเคารพธงชาติ สวดมนตไ์ว้พระ ท่องบัญญัติ 12 ประการ 
ทุกเช้าก่อนเข้าทำงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ของ
เทศบาลตำบลน้ำสวย 

- ดำเนินการส่งเสรมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลตำบลน้ำสวย 
เรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการจัดมมุเอกสารเพือ่การเรียนรู้ 

ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

1. ดำเนินการประเมิน
ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ และ
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน กำหนด
ตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  

2. จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค 
แลสามารถตรวจสอบได้  

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ตำแหน่งตามสายงาน 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างทุกคนต้องจัดทำ
รวบรวมผลงานเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาในการประกอบการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของเทศบาลตำบลน้ำ
สวยว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา 
มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
การควบคุม กำกับ ตดิตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

3. ส่งเสริมให้บคุลากร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ตำบลน้ำสวย ปี 2561 - 
2565 

 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจรยิธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลตำบลน้ำสวยว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีและพนักงานจ้าง  
ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลน้ำสวย 

- มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลตำบลน้ำสวย ปี 2561 - 2565 

– มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตำบลน้ำสวย ปี 2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้
มีความเหมาะสม และ
ตรงกับความต้องการ
ของบุคลากร 

 

1. จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตที่ดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภยัในการ
ทำงาน ด้านการมสี่วนร่วมใน
การทำงาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่งครบถ้วน  

- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของเทศบาลตำบลน้ำ
สวย  

 


