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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง  
3  ปี 

1.1.จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง  
และกรอบอัตราก าลัง  ที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

1.1.1.เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ได้ด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลัง  3  ปี  (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563)  เพ่ือใช้
ในการก าหนดโครงสร้าง  และกรอบอัตราก าลัง  ที่รองรับภารกิจ  
ของเทศบาลให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

 1.2.จัดให้มีการประชุม  การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี   
รอบท่ี  1  รอบที่ 3  ของแผนอัตราก าลัง  3 ปี เดิม ประจ าปี
งบประมาณ  2563 ก่อนที่จะท าแผนใหม่  (2564-2566)   

1.2.1. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  รอบท่ี 1  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เดือน มกราคม  2563  ในต าแหน่ง  
นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 1  อัตรา สังกัด  กองคลัง และต าแหน่ง  
พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  2  อัตรา  สังกัด  กองช่าง (มีมติ
เห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง) 
1.2.2. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี  รอบท่ี  2  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เดือน  มิถุนายน  2563  ในต าแหน่ง  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด  กองการศึกษา  จ านวน  1  
อัตรา  (มีมติเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

(ต่อ) 1.3.จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ  พนักงาน
จ้าง  ประจ าปี  2563 

1.3.1.ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือด าเนินการสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป  
สังกัด  กองคลัง  จ านวน  1  อัตรา เมื่อ  1  มกราคม  2563 
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  2562  โดย
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยวิธีทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง  และทักษะเฉพาะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์ 
และทดสอบคอมพิวเตอร์)  เมื่อวันที่   15  ธันวาคม  2562  โดย 
ได้รายงานการจ้างต่อ  ก.ท.จ.เชียงใหม่  ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2564 (เฉพาะพนักงานจ้าง
ทั่วไปรายงาน ก.ท.จ.เชียงใหม่ เพื่อทราบ  ส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถท า
สัญญาจ้างได้) 
1.3.2.ด าเนินการสรรหาต าแหน่งสายงานประเภทผู้บริหาร  ใน
ต าแหน่งที่ว่าง  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  
8/2560  โดยให้ ก.ท.สรรหา  เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถรับ
โอนได้ในระยะเวลา  60  วัน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

(ต่อ) 1.3.จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ  พนักงาน
จ้าง  ประจ าปี  2563 (ต่อ) 

ในต าแหน่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น) 
(2) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเป้า (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
(3) ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลขุนคอง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 

กถ.สรรหาในต าแหน่ง ผู้บริหาร  ทั้ง  3  ต าแหน่ง  และเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง  ไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งสายงานประเภทผู้บริหาร
ดังกล่าวได้  เนื่องจาก  หมดบัญชีทั้ง  3  ต าแหน่ง  โดยรอการ
ประกาศสรรหา  ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  โดย  กถ.  ใน
ปีงบประมาณ  2564  คาดว่าจะประกาศสรรหาในประมาณ  ต้น
ปีงบประมาณ  2564  (ซึ่งท าให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงไม่
สามารถรับโอน  ข้าราชการในต าแหน่งผู้บริหารดังกล่าวได้  เป็นไป
ตาม ประกาศฯ  แลรอการจัดสรรเท่านั้น) 

 1.4.พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตราก าลังให้มี
ความครบถ้วน  สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (รองรับการจัดสรร
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล ต่อไป) 

1.4.1.ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาลต าบล
ทุ่งข้าวพวง  ในหมวด  ข้าราชการ  พนักงานจ้างเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  และบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา บุคลากรสนับสนุน
การศึกษา  ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน  พร้อมรับรองข้อมูล
ให้  จังหวัดเชียงใหม่  เรียบร้อยในวันที่  30  กันยายน  2563  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี / นโยบายการพัฒนา
บุคลากร  ประจ าปี  และด าเนินการตามแผน ฯ / นโยบายฯ ให้
สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี / นโยบายพัฒนา
บุคลากรประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน  และส่งเสริมให้บุคลากรทุกประเภทและระดับต าแหน่ง  
มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ ของผู้บริหาร
ต่อไป (รายงานการประชุมการจัดท าแผน  ปี 2561) 

 2.2.กิจกรรมประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ความโปร่งใส  ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประจ าปี
งบประมาณ  2563 

-ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
และความโปร่งใส  ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ประจ างบประมาณ  
2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู
เทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทุกประเภทและระดับต าแหน่ง  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย  ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม  มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว  ให้การบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ   โดยความเป็นเลิศ  และสามารน ามาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 2.3.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ -ด าเนินการส่างเสริมให้ข้าราชการ  พนักงานครูเทศบาล  พนักงาน
จ้างเทศบาล  เรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  โดยมีพ่ีเลี้ยง 
เป็นรุ่นพ่ี ที่คอยก ากับและตรวจสอบ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกันท าให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆ ในการปฏิบัติราชการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3.ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.1.ด าเนินการประเมินพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
และพนักงานจ้างเทศบาล  ให้มีความรู้  ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง  ในความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ 

-ผู้ประเมินมีความรู้  ความสามารถ  และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
มาตรฐานในการประเมิน  เพ่ือที่จะสามารถให้เกณฑ์  ในการประเมิน
ต่อ ผู้รับการประเมินได้  (จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้ประเมิน  และผู้รับการ
ประเมิน  โดยงานการเจ้าหน้าที่  เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2563  และ
เมื่อวันที่  6 กันยายน  2563  (แบบประเมินแบบใหม่  พนักเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล ทุกระดับ  และ
ประเภทต าแหน่ง  โดยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 3.2.จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็น
ธรรมเสมอภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 

-หัวหน้าส่วนราชการมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น   ก ากับ ติดตาม  ให้ความรู้  ให้การชี้แนะ  แก้ไขปัญหา
จาการปฏิบัติราชการ  อย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามหลักเกณฑ์   
(ตรวจสอบจากการประเมินการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนทุกคน) 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (แผนเดิม) 
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
4.ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.แจ้งให้บุคลากรในสังกัด  รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลทุ่ง
ข้าวพวง  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องงถิ่น 

4.1.1.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 4.2.ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  อย่าง
เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม  กับก า  ติดตาม  
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์  แนวทาง
ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.2.2.ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่  และพนักงานจ้าง  
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง 

 4.3.ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงปี  2561-2564 

4.3.1.มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงปี 2561-2564 
4.3.2.มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงทุ่งข้าวพวงปี 2563 

5.ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม
และตรงกับความต้องการของ
บุคลากร 

5.1.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  บุคลากร  ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน  ด้านความปลอดภัยในการท างาน  
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 

5.1.1.มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
5.1.2.จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  และอุปกรณ์ป้องกันโรค  เช่น ชุด 
PPE ,หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง , หน้ากากป้องกันโรค ,หน้ากาก
อนามัย  รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ควบคุมโรคระบาดห 
5.1.3.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  หรือจิตอาสาของ
เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง  ตลอดปี  2563 

 


