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  ตามที่เทศบาลตำบลนาบอนได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบล 
นาบอน ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น 
 

  ในการนี้ได้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้ 
   

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง 
 

 1.1 ดำเนินการทบทวนโครงสร้างส่วนราชการ ทบทวนอัตราตำแหน่ง การวิเคราะห์
กำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566) เพื่อวางแผนโครงสร้าง
ระบบงาน  การวางแผนกรอบอตัรากำลัง  และการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร   

1.2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566)         
โดยยุบเลิกตำแหน่งที่ว่าง และมีความจำเป็นน้อย หรือมีปริมาณงานที่ลดลง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู ้ด ูแลเด็ก ประเภททักษะ โดยดำเนินการตามขั ้นตอนและประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1.3 ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) ไม่ให้เกินกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม
มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

 

2. ด้านการสรรหา 
2.1 ดำเนินประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน       

1 อัตรา 
 2.2 ดำเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงาน

ผู้บริหาร  จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือ 1. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 2. ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา โดยยึดหลักสมรรถนะ  ความเท่าเทียมในโอกาส  และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญด้วย
กระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส และดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  

  3. ด้านการบรรจุแต่งตัง้ 
   ในรอบการดำเนินการรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 
– 31 มีนาคม 2565) ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการใหม่ (ดำเนินการสรรหาโดยการรับโอน) และไม่มีการ
จ้างพนักงานจ้างเพิ่มเติม  
 



๒ 

 

 
4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

      4.1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที ่ 1 รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 
2564 - 31 มีนาคม 2565 โดยหน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  กำกับดูแล 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการกลั่นกรองผลการประเมินฯในรูปของคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

  4.2 ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  ให้บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือปฏิบัติ      
โดยการออกประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และเรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 

5. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
5.1 กำหนดให้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้ เป็นผู ้ที ่ม ีความรู้  

ความสามารถ  ทักษะ ทัศนคติที ่ด ี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ            
สนองนโยบายของรัฐ นโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  

5.2 ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย พนักงาน
เทศบาล จำนวน 9 ราย พนักงานจ้าง จำนวน 11 ราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับตำแหน่งแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ 

5.3 ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  การเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้  การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

                                                  

6. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ 
   1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ในหลักสูตร นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 
   2. จัดทำแผนภูมิและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
ในเวปไซต์ 
 

7. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของบุคลากร 
  7.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ตระหนักถึง

ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  การดำรงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท     
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้การรักษาวินัย           
ตามมาตรฐานและประมวลจริยธรรม  
   7.2 สนับสนุนทุกส่วนราชการในเทศบาลตำบลนาบอน  ในการร่วมมือกันดำเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต โดยเทศบาลตำบลนาบอนได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน และได้ประกาศให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอนยึดถือปฏิบัติ 
 

8. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8.1 สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่เอื ้อต่อคุณภาพชีวิต      

โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง             



๓ 

 

 
 

วัดอุณหภูมิ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ และตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัด พร้อมกับมีมาตรการ เว้นระยะห่าง 
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ และใส่หน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ 

8.2 สนับสนุนให้บุคลากรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและการ 
ดำรงชีวิต 

  8.3 จัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรในสังกัด  ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฏหมายและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี ้ พนักงานเทศบาลผู้เกษียณอายุราชการและขอรับบำนาญ จำนวน 1 ราย 
ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการและขอรับบำเหน็จรายเดือน 1 ราย พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพจำนวน 1 ราย 

8.4 ติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดต่างๆในสถานที่ทำงาน  
8.5 จัดมีเครื ่องมือ เครื ่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 
 

 

------------------------------------------------------------------------- 

  
 



ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี

1 นางวรรณา  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้ สังกัด 
(ลูก)ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานค่าเส่ือมราคาและ
การจัดท ารายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ภาครัฐ

19-21 พ.ย.64

อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและ      
การบริหารพัสดุภาครัฐส าหรับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ

11-ก.พ.-65

ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 22

9-12 มี.ค.65

2 นางสาวมยุรา  พูลนวล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญ
การ

อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Ltax 3000 V.4 และโปรแกรมทดลอง       
 Ltax map รวมถึงปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมการจัดเก็บ
ขยะ (E-free)

20-มี.ค.-65

ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 22

9-12 มี.ค.65

รำยงำนสรุปกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม ประชุม สัมมนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64 - มี.ค 65)



ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี

3 นางสาวพัชวิภรณ์  สุภาพ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ
งาน

ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 22

9-12 มี.ค.65

4 นางสาววันดี  อินทรมณี เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.
(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รุ่นท่ี 22

9-12 มี.ค.65

5 นายชยกร  แก้วผดุง ผู้อ านวยการกองช่าง อบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง (อ านาวยการท้องถ่ินระดับต้น)รุ่นท่ี 79 30 พ.ย.-26 ธ.ค.64

6 นางสิรภัทร  พร้ิงสกุล ผู้อ านวยการกองศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้ สังกัด 
(ลูก)ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานค่าเส่ือมราคาและ
การจัดท ารายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ภาครัฐ

19-21 พ.ย.64

7 นางประภาพรรณ อุบลพันธ์ุ ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้ สังกัด 
(ลูก)ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานค่าเส่ือมราคาและ
การจัดท ารายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ภาครัฐ

19-21 พ.ย.64

8 นางสุดสาย  สุขสม ครู คศ.2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้ สังกัด 
(ลูก)ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานค่าเส่ือมราคาและ
การจัดท ารายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ภาครัฐ

19-21 พ.ย.64



ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี

อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

9 นางสาวเจนจิรา  สุวรรณภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ

อบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25-28 ม.ค.65

10 นางนงลักษณ์  อัตถกิจมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

11 นางศิริพร  ชัยสิทธ์ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Ltax 3000 V.4 และโปรแกรมทดลอง 

Ltax map รวมถึงปรับปรุงข้อมูลภาษีตามมาตรา 10 โปรแกรมจัดเก็บ

ขยะ (E-free)

20-มี.ค.-65

12 นางประภัสสร  พันธา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

13 นางสาวนวลอนงค์  ศรีสุข บุคลากรสนับสนุนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภาคใต้ สังกัด 
(ลูก)ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Excel การปิดบัญชี รายงานค่าเส่ือมราคาและ
การจัดท ารายงานทางการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ภาครัฐ

19-21 พ.ย.64

14 นายวีรพันธ์  พันธ์ุเมฆากุล พนักงานขับรถยนต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

ฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า      
ประจ าปีงบประมาณ 2565

29-มี.ค.-65



ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อบรม ประชุม สัมมนำ หลักสูตร ระหว่ำงวันท่ี

15 นายสุวรรณ  หม่ืนหอ พนักงานขับรถยนต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

16 นายประดิษฐ์  ละมัย พนักงานขับรถยนต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

ฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า      
ประจ าปีงบประมาณ 2565

29-มี.ค.-65

17 นายส าราญ  บุญทรง พนักงานขับรถยนต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

18 นายมรกต  อธิกูล คนงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

19 นายพงศ์ศักด์ิ  ศรีแก้ว คนงาน(ท าหน้าท่ีพนักงานดับเพลิง) อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65

20 นางรัชนิดา  ชูชาติ ภารโรง อบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกจิตส านึกอาสา รู้รักสามัคคี นครศรีธรรมราช 
(ส่งเสริมบทบาทจิตอาสาภาคประชาชน)

18-ม.ค.-65



ภาพกิจกรรมการอบรม 
เชงิปฏิบัติการปลูกจติส านึกจติ

อาสา 
รูร้กัสามัคคี  

 
 
 

เทศบาลต าบลนาบอนส่งบุคลากรกรในสังกัดพนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง จ านวน 12 คน เข้ารว่มการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกจิตส านึกจิตอาสา รูร้ ักสามัคคี นครศรธีรรมราช ครัง้ที่ 7 วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ โรง
ยิมเนเซียมโรงเรยีนนาบอน อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรธีรรมราช โดยศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 
จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

 



ภาพการตรวจคัดกรองการตดิเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  

ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาบอน 
 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลนา
บอนได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ดำเนินการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด-19)  
แก่บุคลากรของเทศบาลตำบลนาบอน เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวัง และป้องกันการแพร่เชื้อ  
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