
 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลบานแหวน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 
ท่ีรองรับภารกิจของเทศบาลตําบลบานแหวนและเปนเครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบ
การใชตําแหนงของเทศบาลใหเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือ
ควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลไมใหเกินกวารอยละ 40 ของ
งบประมาณรายจายประจําป ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ดําเนินการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังพนักงาน 3 ป  
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ประจําป 2564 
ครั้งท่ี 1 เพ่ือรองรับภารกิจของหนวยงานและการ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับสวนราชการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับโครงสราง
การแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563  
ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง 
กําหนดกอง สํานัก หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ของเทศบาล พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 

1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนอัตรากําลังพนักงาน 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566) สรรหาขาราชการ และพนักงานจาง ตามอัตราวางเพ่ือทดแทน
อัตรากําลังท่ีลาออกหรือโอนยายไป 

1. ดําเนินการสรรหาพนักงานจางจางท่ัวไปท่ีวาง  
  1.1 ตําแหนง คนงานท่ัวไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
2. ดําเนินการรับโอนพนักงานเทศบาล  
  2.1 ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
  2.2 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ 
  2.3 ตําแหนง นายชางไฟฟา 
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2.ดานการบริหารและ
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลบานแหวน 

2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผนฯใหสอดคลองตามความจําเปน มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปพ.ศ.
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ใหเปนไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ และความตองการของพนักงาน
เทศบาลเพ่ือแกปญหาในการเขารับการอบรมใหตรงจ ุ

2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
ตําแหนง 

มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม
ตามสายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ และ
ดําเนินการประชาสัมพันธในเว็ปไซตของเทศบาล 

2.3 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ใน
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสายงาน 

2.4 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หนวยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน พรอมท้ังติดตาม 
และนําผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัด
ใหมีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

2.5 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

ดําเนินการปรับปรุงระบบ ตามระยะท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนดทุกระยะ แลวเสร็จท่ีกําหนดไว 

2.6 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ท่ีเปนธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได 

มีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบงัคับบัญชาตามลําดับ ดูแล 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ อยางเปนธรรม 
เสมอภาค และเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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2. ดานการบริหารและ
การปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและ
พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลบานแหวน 
(ตอ) 

2.7 จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปน
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งท่ี 1 – 
2 /2564 ใหเปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ผานกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามคําสั่งการเลื่อน
ข้ันเงินเดือนและรายงานการประชุมดังกลาว 
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3. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ขาราชการ 

3.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน และ
ขอบังคับเทศบาลตําบลบานแหวนวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

ประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีรับทราบประมวลจริยธรรม 
ขาราชการสวนทองถ่ิน และขอบังคับเทศบาลตําบล    
บานแหวนวาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถ่ิน 

3.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ 
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ใหพนักงานเทศบาลในสังกัด ตามคําสั่งเทศบาลตําบล  
บานแหวนตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 เปนตนมา 
- ดําเนินการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตําแหนงท่ีวาง 
- แตงตั้งผูรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก
ปลัด ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองคลัง 
- ดําเนินการปรับปรุงการมอบหมายงานและมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ปฏิบัติหนาท่ีสวนราชการภายใน 
 

3.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดานการเสริมสราง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ประจําปงบประมาณ 2564 

 


