
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ตามที่ส านักงานเขตบางขุนเทียน ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่    
9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร      
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานเขตบางขุนเทียน นั้น 

ส านักงานเขตบางขุนเทียนมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
1. การสรรหา การจัดก าลังคน ในหน่วยงานให้สามารถจัดบริการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  

          1.1 จัดท าสรุปอัตราก าลังคนครอง อัตราว่าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกๆเดือน     
เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังอย่างเหมาะสม และสามารถด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล   
ได้อย่างคุ้มค่า 

      1.2 การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 มีขั้นตอน ดังนี้ 

 1.2.1 ด าเนินการส ารวจอัตราก าลังคนครองและอัตราว่างของลูกจ้างชั่วคราว 
 1.2.2 ด าเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี

การเผยแพร่ประกาศรับสมัครก่อนวันรับสมัครทางเว็บไซต์และหรือโดยวิธีการอ่ืนและปิดประกาศรับสมัครในที่
เปิดเผย โดยก าหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 

 1.2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ให้ประกาศทางเว็บไซต์และหรือ   
โดยวิธีการอ่ืนและปิดประกาศในที่เปิดเผยเป็นการล่วงหน้าก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 

 1.2.4 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร การคัดเลือกอาจใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน 
การทดสอบการปฏิบัติงานหรือวิธีการอ่ืนๆ  

 1.2.5 เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน     
การคัดเลือก โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 

 1.2.6 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 
 1.2.7 ด าเนินการจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว 
   1.3 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตบางขุนเทียนได้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 มีขั้นตอน ดังนี้ 
         1.3.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น

ลูกจ้างประจ า 
 

1.2.2 คณะกรรมการ... 
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         1.3.2 คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจ าให้พิจารณา  

ถึงปริมาณงานและคุณภาพงานที่ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ รวมทั้งความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ
คัดเลือก ดังนี้ 

    (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 หมวด 2 คุณสมบัติของลูกจ้าง 

    (2) เป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่งที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกติดต่อกันมา    
ไม่น้อยกว่าสามปี โดยนับถึงวันที่สามสิบกันยายนของปีที่พิจารณาเป็นวันสุดท้าย 

    (3) มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ 
    (4) ลาป่วยไม่เกินสิบห้าวันท าการ ไม่รวมวันลาคลอดบุตร หากมีวันลาป่วยเพ่ือรักษา

ตัวต้องไม่เกินหกสิบวันท าการ 
    (5) มาปฏิบัติงานสายไม่เกินสิบห้าครั้ง 
     (6) ไม่เป็นผู้ขาดราชการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
    (7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
    (8) ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารทรัพยากร

บุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
     (9) เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ให้จัดล าดับลูกจ้างชั่วคราวที่สมควร

ได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าในภาพรวมของหน่วยงาน โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด   
ลงมาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับ        
การพิจารณาคัดเลือกลงในแบบบัญชีรายชื่อและแนบแบบประเมินบุคคลเพ่ือคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็น
ลูกจ้างประจ าของลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ ส่งส านักงานการเจ้าหน้าที่ ส านัก        
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

     (10) ส านักงานการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณาผลการด าเนินการของ
หน่วยงานว่ามีการด าเนินการถูกต้องหรือไม่ และด าเนินการก าหนดต าแหน่งเลขที่ต่อไป 

     (11) ส านักงานเขตบางขุนเทียนด าเนินการสั่งจ้างและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว      
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจ า 

    1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
          1.4.1 การประเมินข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708.1/ว 5 ลงวันที่ 2 
สิงหาคม 2544 

          1.4.2 การประเมินลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 

 
2. การพัฒนาบุคคลากร… 
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2. การพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตให้มีความพร้อมและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล 
    2.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตบางขุนเทียนมีการพัฒนาองค์ความรู้    

ที่หลากหลายสอดคล้องกับกลยุทธ์ของส านักงานเขตบางขุนเทียน 
    2.2 มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนโยกย้ายหน้าที่ให้เหมาะสมตามความสามารถของข้าราชการ

และบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างาน 
    2.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตบางขุนเทียนมีความคิดในเชิง

สร้างสรรค์ ท างานเชิงรุก มีความยืดหยุ่น คล่องตัว พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศ ปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล 
    3.1 ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติราชการ สามารถท างาน     

ได้เต็มศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจและสร้างความผูกพัน เพ่ือให้
สามารถท างานได้เต็มศักยภาพ  

    3.2 มีการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศที่บริสุทธิ์ มีห้องท างาน
และห้องประชุมที่ทันสมัยโดยมีการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดภูมิทัศน์ของส านักงานเขตให้น่าอยู่ 
เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 

    3.3 มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ส านักงานเขตบางขุนเทียน เช่น มีการชมเชยในที่ประชุม มีการมอบรางวัลให้กับผู้ท าความดี และมีการคัดเลือก
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานครดีเด่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมคนดีคนเก่ง         
ในองค์กร 

    3.4 มีการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศ
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตบางขุนเทียน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 

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

ฝ่ายปกครอง  ส านักงานเขตบางขุนเทียน 
 


