
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

 
1. จัดทำโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าป้อง ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
เทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดกอง สำนัก 
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของเทศบาล พ.ศ. 2564 
2. การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2566 
    - ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำการวิเคราะห์ภารกิจ
งานและปริมาณงานเพ่ือกำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้าง 
(เพ่ิมเติม) ให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน และนำเสนอ 
ก.ท.จ.เชียงใหม่ เพ่ือพิจารณา 
3. ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ในการวิเคราะห์อัตรากำลังเพ่ือ
จัดทำกรอบอตัรากำลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ 
และนำไปสู่การกำหนดจำนวนประเภท และระดับตำแหน่ง 
เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง 
    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2566 
3. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
อย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การกำหนดจำนวน ตำแหน่ง เพิ่ม 
หรือลด จำนวนตำแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การขอเพ่ิมอัตรากำลังข้าราชการ/
พนักงานจ้าง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 

     - มีการกำหนดตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับปริมาณและ
ภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
    - มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการโดยการกำหนดหน่วย
ตรวจสอบภายในเพิ่มอีก 1 หน่วย 
    - มีการกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/
ชก เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ 

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 

การสรรหาและคัดเลือก 1. ให้โอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ปง. 
2. รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ ปง/ชง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
    - ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/ชง 
- ได้ผู้มาปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง/
ชง 

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง นักวิชาการ
เงินและบัญชีชำนาญการ 
- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ดำเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตาม
มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
    - มีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน   
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 

 2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่
เป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้  
    - มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
    - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (1 เม.ย.64) 
รอบการประเมิน 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค.64 และแจ้งผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลทราบ พร้อมทั้งประกาศ
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ ระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ LHR) 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร (ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ LHR) 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ (ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
LHR) 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น ศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ LHR โปรแกรมระบบ E-laas, E-office,  
E-plan E-gp, ccis, Info  

5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 
สวัสดิการและผลตอบแทน  1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2500 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
- มีการสมทบเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เป็นประจำทุกปี 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 

 - มีการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียนบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.) 
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
5. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ 

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน กิจกรรม/การดำเนินการ 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร  
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พนักงานเทศบาล
ท่ีสะท้อนภาพการทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม 
Big Cleaning Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกัน
จัดทำกิจกรรม และเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ  
3. จัดประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการ
สร้างความผูกพันท่ีดีในองค์กร  
4.  จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุก ๆ วันพุธ เพื่อสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 
5. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและ การสรา้งความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการท่ี
เทศบาลตำบลป่าป้องจัดขึ้น และท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และ
สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติราชการ  
5. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้
มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร 
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การประชุมประจำเดือน พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ในด้านต่าง ๆ ในทุก ๆ เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


