
รายงานผลการน าเนนิการตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอ 

นโยบายการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
๑) การวางแผนอัตราก าลัง 

- เพื่อให้เทศบาลต าบลบ้าน
กลาง มีโครงการสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานให้
เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
-เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลฯ ท่ี
เหมาะสม 
-เพื่อให้เทศบาลฯ สามมารถ
วางแผนอัตราก าลังในการ
บรรจุแต่งต้ังพนักงานเทศบาล
พนังงานครู และพนักงานจ้าง 
เพื่อให้การบริหารงานเทศบาล
ฯ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ี 

- แผนอัตราก าลัง ๓ ปีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -
๒๕๖๖ ของเทศบาลฯ เพื่อ
จัดท ากรอบอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนราชการ 
-แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๔) 
-เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

- ทบทวนและปรับปรุงโครงการของเทศบาล
ฯ และกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลฯ 
-ประกาศใช้แผนการอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ตาม มติ ก.ท.จ.เชียงใหม่ในการประชุมครั้ง
ท่ี ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 30 ก.ย. ๒๕๖๓ 
-มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๖๔) เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับภารกิจตาอ านาจหน้าท่ี 
โดย ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๖๔) ตามมติ 
ก.ท.จ. เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งท่ี 
9/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. ๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการปรับปรุงแผนการ
อัตราก าลังอย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง 
-มีกรอบอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาลในแต่ละส่วนราชการ
อย่างชัดเจนเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

๒) การสรรหาบรรจุและ
การแต่งต้ังบุคลากร 

- การจัดสรรหาพนักงาน
เทศบาล พลังงานครูและ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงหรือการสูญเสีย
ก าลังคน 
- เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพการคัดเลือกด าเนินไป
อย่างโปร่งใส และมีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

- การบรรจุละการแต่งต้ัง
บุคลากรของพนักงาน
เทศบาล 
- การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น 
- การสรรหาต าแหน่งสาย
งานบริหารที่ว่าง 
- การให้โอน การรับโอน 
(ย้าย) 

- การรับโอนพนักงานเทศบาล ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ระดับกลาง, 
นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) , นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.), นักประชาสัมพันธ์ 
(ปก./ชก) และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./
ชง.) เพื่อมาบรรจุตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ 
- ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างท่ัวไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อมาบรรจุตาม
กรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
- มีการเล่ือนล าดับให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

- ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ความเป็นธรรม เสมอภาค 
และความยุติธรรม 
- ได้บุคลากรท่ีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 
 

- เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และ
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลให้มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามรถ สร้างวิสัยทัศน์ 
ปรับเปล่ียนทัศนคติให้เป็น
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

- แผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
- บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรสายงานของต าแหน่ง 
- บุคลากรมีความความยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนความรู้ต่างๆ 
- มีการถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง 

- จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
พิจารณาบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตาม
สายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมท้ัง
ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมของ
เทศบาลต าบลบ้านกาลาง 
- มีกรประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
- ด าเนินการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคลากรท้ัง
ด้านพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ
สภาพแวดล้อมการท างาน 
พร้อมท้ังติดตามและน าผล
ความพึงพอใจของบุคลากรมา
พัฒนา 

- ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ต าแหน่งได้รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายวิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละส่วนราชการให้
มีความเหมาะสม ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและ
อ านาจหน้าท่ี 

- ค าส่ังมอบหมายงานของ
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
- ค าส่ังหมอบหมายงานในแต่ละ
ส่วนราชการ 
- การมอบอ านาจหน้าท่ีให้รอง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทนปลัดเทศบาล 

-ค าส่ัง ท่ี ๑๑๓๑/๒๕๖๓ ลว  
๓0 ต.ค. ๖๓ เรื่อง มอบอาจ
หน้าท่ีรองปลัดเทศบาลปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดเทศบาล 
-ประกาศก าหนดโครงการสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของเทศฯ 
ลว ๓0 ต.ค. ๖๔ 
-ค าส่ังท่ี ๔๓๒/๒๕๖๔ ลว ๑๗ 
พ.ค. ๖๔ เรื่องการแบ่งงานและ
การก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

-ควรด าเนินการตามสายการ
บังคับบัญชา โดยค านึงถึง
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ประกาศ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อ 

นโยบายการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

- เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย และสามารถ
วัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
-เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอ านาจหน้าท่ี 

- ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 
- บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บังคับบัญชา 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผลสัมฤทธิ์ของงานและ
สมรรถนะ 

- ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
- จัดท าการบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบการประเมิน 
ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง ๑ ต.ค. ๖๓ –
๓๑ มี.ค. ๖๔ ครั้งท่ี ๒ ระหว่าง 
๑ เม.ย. ๖๔ – ๓0 ก.ย. ๖๔ 

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 
-ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 



 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการปฏิบัติตนของ
บุคลากร 
 

- เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็น
หลักการแนวทางปฏิบัติและ
เครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากร 

- ประกาศคณะธรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด
ก าหนด 
-ประเทศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

-ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยว
จริยธรรมของพนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ลว 29 ก.ย. 60 
- บุคลากรเทศบาลฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- การยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
- การให้บริการประชาชนด้วย
ความ รวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่
เลือกปฏิบัติ 

นโยบายสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

 

- เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
- ให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อความ
ต้องการของบุคลากร 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันของบุคลากรของเทศบาล
ตามโอกาสและความเหมาะสม 

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่งให้บุคลากร
ทราบ 
- พิจารณาเล่ือนเงินขั้นเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล และ
เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงาน
เทศบาล 
- พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ
พนักงานครูเทศบาล 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

- มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ลงเว็บไซต์แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
- พิจารณาเล่ือนเงินขั้นเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาล และ
เล่ือนค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง 
- พิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ
พนักงานครูเทศบาล 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานใน
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
 

- ด าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ความเป็นธรรม เสมอภาค และ
ยุติธรรม 

 


