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เทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 



รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของเทศบาลเมืองพระประแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 
1. นโยบายการวางแผนอัตราก าลัง 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของเทศบาลเมือง               
พระประแดง 
2. จัดท าสมรรถนะ ท้ังด้ านการสรรหา การเลื่ อนขั้นและปรับปรุ งต าแหน่ง                     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
ผลตอบแทน 

1. ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (2564 - 2566) 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าจัดแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3. ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) 
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจของเทศบาล 
4. น าเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5. ประกาศใช้แผนอัตรก าลังก าลัง 3 ปี (2564 – 2566 

2. นโยบายการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและรับสมัครบุคคล 
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องประกาศทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองพระประแดง และ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรจากผู้แทนหน่วยงาน เพื่อให้
สามารถเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องกับภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน 
3. การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ด าเนินการรวดเร็ว 
และประหยัดงบประมาณ 
4. ปรับปรุงระบบข้อมูลบุคลากรและอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการ ใช้
งานและสะดวกในการบริหารงานบุคคล 
 
 

1. จัดท าประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลท่ัวไปเข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
2. จัดท าบันทึกแจ้งงานประชาสัมพันธ์ และงานระบบสารสนเทศ 
เพื่อด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ี และลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองพระประแดง 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 
4. ด าเนินการจัดท าประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
5. ด าเนินการเลือกสรรบุคคลท่ีสมัครเข้ารับการสรรหาเตรียมวิธีการ
สรรหาตามประกาศรับสมัคร 
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ทราบโดยท่ัวกัน 
7. น าเสนอเข้าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการเพื่อขออนุมัติจ้าง 

 



-2- 
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม การด าเนินงาน 

3. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๒. ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่งใน
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
๓. ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุกส่วน
ราชการ 

1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินการแจกแบบประเมินผลการปฏิบัติต้นรอบการประเมิน 
เพื่อให้พนักงานจัดท า MOU กับผู้บังคับบัญชา 
3. เมื่อสิ้นรอบการประเมินจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
กลั่นกรอง และคณะกรรมการพิจารณาผลการเสื่อนขั้นเงินเดือน 
4. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 
5. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. จัดท าค าสั่งการพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามระเบียบ  
และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

4. นโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

๑. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้อราชการส่วนท้องถิ่น และ 
ข้อบังคับเทศบาลเมืองพรประแดง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น 
2. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึง การควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

1. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ประจ าปี เพื่อให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และ
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงจรรยาบรรณของข้าราชการ 
2. ด าเนินการประเมินผลก่อนเข้ารับการอบรม 
๓. ด าเนินการประเมินผลหลังเข้ารับการอบรม 
4. รวบรวมและสรุปเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ  

5. นโยบายการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

๑. จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ี
รองรับภารกิจของเทศบาลเมืองพระประแดงท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น          
๕ ปี โดยการสรรหาและเลือกบุคลากรในขอบข่ายการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างท่ีน ามาจากเงิน
รายได้ท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดน้ันไม่สูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ีลาออก หรือโอนย้าย 

๑. ด าเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี โดยใช้
วิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน หรือร้องขอให้ กสถ. เป็นผู้ด าเนินการ
สรรหา 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและภารกิจตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเพื่อน ามาพัฒนางานในหน้าท่ีให้มี 
ประสิทธิภาพ 
3. ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และติดตาม 
ผลการด าเนินการหลังเข้ารับการอบรม 
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 3. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เปลี่ยนสายงานท่ีสูงขึ้น โดยการเผยแพร์โดยการประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไชต์ของหน่วยงานพร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อการรับรู้และ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อให้การด าเนินงานสรรหาและ
เลือกสรรผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
5. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสื่อนระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม 
เสมอภาค และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
 

6. นโยบายการพัฒนาบุคลากร ๑. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผน ให้สอดคล้อง ตามความ
จ าเป็น และความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
๒. ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. จัดส่งบุคลากรตามสายงานไปฝึกอบรม  

7. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ 
๒. ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
๓. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถ ตรวจสอบได้ 
๔. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
๕. ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจ าปี เพื่อ 
ยกย่อง ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชนต่อสาธารณชน 

1. จัดท าคู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. ด าเนินการจัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
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 6. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
๗. จัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนด
แผนการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ให้ความรู้และส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย เพื่อป้องกันการกระท าผิด 
๘. รายงานผลและประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยให้
บุคลากรในสังกัด และบุคลากรภายนอกได้รับทราบ 

 
 

8. นโยบายด้านการใช้ประโยชน์ 1.  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
รวมท้ังควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัย ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ และข้อบังคับเทศบาลเมืองพระประแดง หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดหรือ
ทุจริตให้รายงานให้นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงทราบโดยเร็ว 
2. การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือ
ความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดท่ีเทศบาลเมืองพระประแดงจะได้รับเป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือก 
๓. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน เพื่อ
ประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

๑. ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อด าเนินการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นตามความ
ประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน 
2. ด าเนินการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ี
สูงขึ้นตามความรู้ความสามารถ 
3. จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ด าเนินตามระเบียบวินัย 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบั ง คับเทศบาลเมือง          
พระประแดง 

 
 
 
 


	26.ปกรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
	26.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

