
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบคุคล  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

                                      

 

ของ 
เทศบาลตำบลพิมาย  อำเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา



การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับที่  นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑.ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วนความโปร่งใส
เป็นธรรม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๒.ผลงานต้องมีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่
สายตา 

 

 

๓.พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการ
ปฏิบัติงานที่แท้จริง 

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละ
รอบการประเมิน 

มีผลงานดีเด่น พนักงานเทศบาบที่ได้รับ
เกียรติบัตรมีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน มีความกระตือรือร้นมากข้ึน ทำให้
งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๒ ด้านอัตรากำลังและบริการอัตรากำลัง ๑. บริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจโดยปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
ให้เหมาะสม 

 

๒.จัดทำแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าหน้า
ให้กับพนักงาน 

จำนวนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
สอดคล้องกับภารกิจ และมีภาระค่าใช้จ่าย
ตามมาตร ๓๕ ไมเ่กินร้อยละ๓๕ 

จัดทำคู่มือความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

 

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 



การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดำเนินการ 

  ๓.การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดย
ให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

ผลการประเนินการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร ๑.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทำงานแบบมีส่วน
ร่วมโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพ่ือความ
สามัคคี  

๒.จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้หลังจากการเข้า
รับการฝึกอบรม โดยการสอนงาน แจก
เอกสารประชุม หรือทำ คู่มือการปฏิบัติงาน 

๓.มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการทำงาน 

๔.ให้บุคลากรมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อม
อยู่ตลอดเวลาพร้อมรับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทันต่อเทคโนโลยี  

การให้ความร่วมมืองานและพฤติกรรม 

 

ผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 

 

บุคลากรมีความสนใจ และให้ความร่วมมือ
รับฟังแล้วนำไปปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า อยู่
เป็นประจำ 

สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้โดย
ไม่มีข้อผิดพลาด 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ 

 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ 

 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ 

 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ 

๔. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาบุคลากร 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 



การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดำเนินการ 

  ๒.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นเพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสาย
งาน 

๓.ให้มกีารติดตามและประเมินผลบุคลากรทั้ง
ก่อนและหลังการฝึกอบรม 

๔.พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตามผลการ
ปฏิบัติงานจริง 

ความก้าวหน้าในสายงาน 

 

ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ 

 

บุคลากรมีความพึงพอใจกับผลการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชา 

๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๕. ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง ๑.ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่
มีข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงจากหน่วยงาน
ที่เข้าตรวจสอบในแต่ละครั้ง 

ม.ค. – ต.ค. ๒๕๖๕  

๖. ด้านการสรรหาคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน  

๑.จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติดีเด่น 

๒.มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานดีเด่นที่ผ่าน
การคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ ละ ๒ คน  

๓.จัดทำประกาศยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น  

ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร  

พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มากยิ่งขึ้น 

พนักงานมีกำลังใจในการทำงานที่ได้รับ
การยกย่องชมเชย 

ม.ค. – ต.ค. ๒๕๖๕ 

 

ม.ค. – ต.ค. ๒๕๖๕ 

ม.ค. – ต.ค. ๒๕๖๕ 

     



การดำเนินการตามนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ลำดับที่ นโยบายการบริหาร กิจกรรม ตัวช้ีวัด ระยะเวลาดำเนินการ 

๗. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๑.กิจกรรมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่ม
ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

๒.ให้ถือประพฤติปฏิบัติตามประกาศคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ 

บุคลากรในองค์กรให้ความสนใจใน
กิจกรรม 

 

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามแผนงานสามารถสอบได้ 

๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

 

๘. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ออกมาตรการดำเนินทางวินัยหรือการ
ลงโทษ 

     ๑.๑มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
พิจารณาลงโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำ
ผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน
หรือให้ทำบันทึกชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
และมอบงานอ่ืนให้ปฏิบัติเนื่องจากการะทำ
ผิดแล้วเสนอปลัดเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีทราบ  

     ๑.๒มีมาตรการรักษาวินัย โดยลดหย่อน
โทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ 
ครั้ง ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่
ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

พนักงานประพฤติปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์หรือระเบียบตามประกาศ
หลักเกณฑ์หรือระเบียบตามที่กำหนดไว้
และไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติโดยมิชอบของพนักงานใน
หน่วยงาน  

 

 

 

 

 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๙.  

 

 

 

 

 

 

ด้านการการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          ๑.๒.๑การดื่มสุรา การเล่นการพนัน
ในสถานที่ราชการ  

          ๑.๒.๒การทุจิตหรือมีพฤติกรรม
เรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชน
นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด
ไว้ 

          ๑.๒.๓การทะเลาะวิวาท 

 

ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรมีความพึงพอใจในสวัสดิการของ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๕ 

 


