
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. การวางแผนก าลังคน 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนด
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ 
หน่วยงาน  
 
 
 
 

2. จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 
 

3. รบัสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่
ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น  
 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  
 
 
 
 

- ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการใน
ปัจจุบัน (วิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมข้อมูล การระดม
ความคิดของ คณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ) 
 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..   
ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันที่ ……………………………………………………………….. 
 

- ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภท……..   
ต าแหน่ง……….   สังกัด………. เมื่อ
วันที่ ……………………………………………………………….. 
 
 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลากรพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี พ.ศ. 2565       
ตามค าสั่ง (ชื่อหน่วยงาน) ที่ ………………… ลง
วันที่ ………………… เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการ
สอบพนักงานทั่วไป 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

1. สนับสนุนส่งเสริมยกย่องคนเก่งและดีมีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนเก่งและดีแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน  
 

3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนด  
 

- ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามระเบียบและ     
เป็นตามมติ กทจ. อ่างทอง ก าหนด 
 

4. การพัฒนาบุคลากร 1. ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร/พนักงาน 
 

2. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลป่าโมกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565    
 
 
 
 
 
 

3. สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่และเปลี่ยนสายงานใหม่
เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมฯ 
 
4. สนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมรับการอบรมการพัฒนางาน
ในหน้าที่และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

- มีการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารและพนักงาน 
 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลป่าโมก
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของเทศบาลต าบลป่าโมกโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ตระหนักรู้ถึงผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเฉพาะ
ต าแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนางานในหน้าที่
และเรื่อง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
5 . การประเมินผลการปฏิบัติงาน  1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 

ตามมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ  
 

2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  

6. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน  

1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลป่า
โมกว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลป่าโมก ปี 2561  - 2565 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลป่า
โมกว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งของเทศบาลต าบลป่าโมก  
 
 
 

- มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าโมก ปี พ.ศ.2561  - 
2565  
– มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลป่าโมกประจ าปี  พ.ศ.
2565 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน

ของตนเอง   
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้
ความสามารถ หรือสอบคัดเลือกเพ่ือความก้าวหน้าต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเอง   

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลต าบลป่าโมก  
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
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