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นโยบายด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ผลการด าเนินงาน 

1. วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่งเสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลหัวไทร
พิจารณา 

2. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี น าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลด จ านวน
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลหัวไทร ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ดังนี้  

- ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.  
-  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
-ประกาศปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (2564-2566) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  29 เดือนธันวาคม 2564 

 

นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และปริมาณงานท่ี
เพ่ิมข้ึน  หรือทดแทนอัตราก าลังที่ออกหรือโอนย้าย   ดังนี้ 

ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ได้ด าเนินการดังนี้ 
- ด าเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งสายงายผู้บริหาร จ านวน ต าแหน่ง  

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร ที่ 33/2565 เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 ดังนี้ 
     1. ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา 
     2. ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)  
             จ านวน 1 อัตรา 

- ด าเนินการรับโอน พนักงานเทศบาล ในต าแหน่ง นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
ตามค าสั่ง ทต.หัวไทรที่ 61/2565 ลว. 31 มี.ค.65 

- ด าเนินการรับโอน พนักงานเทศบาล ในต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา ตามค าสั่ง ทต.หัวไทร ที่ 
63/2565 ลว. 31 มี.ค. 65 

- ด าเนินการรับโอน พนักงานครูเทศบาล จ านวน 1 อัตรา ตามค าสั่ง ทต.หัวไทร ที่ 62/2565 ลว.31 มี.ค.65 
 

 



ด้านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

    -ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง จ านวน 1 อัตรา 
     - ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนนักงานจ้างตามภารกิจจ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 
    1. ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 
    2. ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 

 

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน หรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

บุคลากรของเทศบาลต าบลหัวไทร เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ดังนี้ 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับช านาญการพิเศษและ
เชี่ยวชาญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานช่าง (อ านวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
-โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2564 เทคนิคกรอกระบบ nccs ระบบ  e-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร (SAR) ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
-การอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Certificate in Public Procurement – CPP ) A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 
-โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ 
-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมส าหรับ 
เด็กปฐมวัย สังกัด อปท. และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

-อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหัวไทรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
จ านวน 5 ราย 
 

 

 

 



นโยบายด้านการพัฒนานาคณุภาพชีวิต การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การท ากิจกรรม Buddy – Buder เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของบุคลากรของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน การ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานการสร้างนิสัยการแบ่งปันของคนในองค์กร ผลจากการท ากิจกรรมดังกล่าวพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงานมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีการแบ่งปัน เสียสละต่อส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

ภาพการท ากิจกรรม 

 

                   

 

                

                             



 

      

 

      

 

    



นโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 
           -จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564  
 -จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 -จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
            ลงวันที่ 30 กันยายน 2564      
   -ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)  ลงวันที่  8 เมษายน 2565 
 
นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
ผลการด าเนินงาน 
 

- ประกาศ เทศบาลต าบลหัวไทร เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลต าบลหัวไทร พ.ศ. 2565 
- ประกาศ เทศบาลต าบลหัวไทร เรื่อง แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปูองกันการทุจริต ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
-  ประกาศ เทศบาลต าบลหัวไทร เรื่อง การประกาศเจตจ านงสุจริตในการท างาน ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
- ประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร เรื่อง เจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ลงวันที่  

4 ตุลาคม 2565 
      -   การด าเนินโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
  
                                
 
 
 
 
   



    
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ในการบริหารหรือด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีการพัฒนาอยู่เสมอนั้น จ าเป็นต้องด าเนินกรรมวิธีในการด าเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการน าศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดี ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่
ดีโดยการสร้างความเข้าใจในการท างาน กิจการ เพ่ือร่วมงานที่ต้องท างานร่วมกัน และภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 

เทศบาลต าบลหัวไทร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีหน้าที่ในการบริการประชาชน ตามกฎหมายก าหนด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด าเนินงานภายใต้พันธกิจ
และนโยบายของคณะผู้บริหาร โดยมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นผู้แปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง พึงด ารงตนและตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตส านึกในการพัฒนาองค์กร ก็จะน าไปสู่การสร้าง “ธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนจริงในองค์กร” เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหาร
ราชการ และเกิดประโยชน์สุขต่อ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการบริหารและ
ด าเนินงาน งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างวัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน   
 

2. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร มีคุณธรรม 
จริยธรรมน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง มีความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย และบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติและบริหารราชการของเทศบาล 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลหัวไทร ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม
มาภิบาล 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหัวไทร 

๓. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลหัวไทร  
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4. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
 1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยนายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร และ ปลัดเทศบาล
ต าบลหัวไทรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด  
 2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างรู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมอยู่
ร่วมกันอย่างผาสุก เช่น การท ากิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ  
 3. จดักิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ 
 4. จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน   

๕. สถานที่ด าเนินการ 
     - อบรมให้ความรู้ ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลหัวไทร  
     - จัดกิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ ตามสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล 
     - จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ณ  หอพระพุทธสิหิงค์ เทศบาลต าบลหัวไทร 
     - จัดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลหัวไทร 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    งานการเจ้าหน้าที่  ฝุายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล          

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2564- กันยายน 2565  

๘.  งบประมาณ 
      - ไม่มี- 
9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหัวไทร จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหัวไทร ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
จิตส านึก และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละการช่วยเหลือและการแบ่งปันเสริมสร้างความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติ 
งานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
- คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร มีความผูกพันในองค์กร และมี
แรงจูงใจในการท างานได้ตามระเบียบ 
 
 

 
 



 
 

ก าหนดกิจกรรม “อบรมจริยธรรมและสร้างแรงจูงใจในการท างาน” 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 

ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลหัวไทร 
 

 
เวลา 08.50 น.          ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
           พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลหัวไทร 
 
เวลา 09.00 น.          พิธีเปิด โดยปลัดเทศบาลต าบลหัวไทร  
 
เวลา 09.30 – 10.30 น.      บรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทาง 
                                        มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (วิทยากรโดยปลัดเทศบาลต าบล 

     หัวไทร) 
 
เวลา 10.30-11.30 น.         บรรยายให้ความรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
           และพนักงานจ้าง (วิทยากรโดยปลัดเทศบาลต าบลหัวไทร) 
 
เวลา 11.40 น.          ปิดการอบรม  
     
 
 
 
 



ประมวลภาพโครงการอบรมจริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลหัวไทร 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


