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

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1 .ด ำเนินกำรตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี 

1.1.จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำร
ก ำหนดโครงสร้ำง และกรอบอัตรำก ำลัง ที่
รองรับภำรกิจของเทศบำล 

-  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมำณ 2561 – 2563) เพ่ือใช้ใน
กำรก ำหนดโครงสร้ำง และกรอบอัตรำก ำลัง ที่รองรับภำรกิจ ของเทศบำลให้สอดคล้องกับ
ส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 

1.2.จัดให้มีกำรประชุม กำรปรับปรุงแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี รอบที่ 1 รอบที่ 3 ของแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี เดิม ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ก่อนที่ จะท ำแผนใหม่   (2564 -
2566)   

-  ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี รอบที่ 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เดือน มกรำคม 
2563 ในต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ สังกัด กองคลัง และต ำแหน่ง พนักงำน
ขับรถยนต์ จ ำนวน 2 อัตรำ สังกัด กองช่ำง (มีมติเห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง) 

-  ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี รอบที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เดือน มิถุนำยน 
2563 ในต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร สังกัด กองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ (มีมติ
เห็นชอบในการก าหนดต าแหน่ง) 

1.3.จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ประจ ำปี 2563 

-  ด ำเนินกำรประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป สังกัด กองคลัง จ ำนวน 1 อัตรำ เมื่อ 1 มกรำคม 2563 โดย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกำยน 2562 โดยด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรโดยวิธี
ทดสอบควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง และทักษะเฉพำะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน (สัมภำษณ์ 
และทดสอบคอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2562 โดยได้รำยงำนกำรจ้ำงต่อ ก.ท.จ.
เชียงใหม่ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2564 (เฉพาะพนักงาน
จ้างทั่วไปรายงาน ก.ท.จ.เชียงใหม่ เพื่อทราบ ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถท าสัญญาจ้างได้) 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
-  ด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งสำยงำนประเภทผู้บริหำร ในต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมค ำสั่งหัวหน้ำ

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่8/2560 โดยให้ ก.ท.สรรหำ เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถ
รับโอนได้ในระยะเวลา 60 วัน ในต ำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรกำรศึกษำ ระดับ ต้น) 
(2) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเป้ำ (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
(3) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลขุนคอง (ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 
 กถ.สรรหำในต ำแหน่ง ผู้บริหำร ทั้ง 3 ต ำแหน่ง และเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง ไม่ได้รับ

กำรจัดสรรต ำแหน่งสำยงำนประเภทผู้บริหำรดังกล่ำวได้ เนื่องจำกหมดบัญชีทั้ง 3 ต ำแหน่ง 
โดยรอกำรประกำศสรรหำ ต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร โดย กถ. ในปีงบประมำณ 2564 คำด
ว่ำจะประกำศสรรหำในประมำณ ต้นปีงบประมำณ 2564 (ซึ่งท าให้เทศบาลต าบลทุ่งข้าว
พวงไม่สามารถรับโอน ข้าราชการในต าแหน่งผู้บริหารดังกล่าวได้ เป็นไปตาม ประกาศฯ 
และรอการจัดสรรเท่านั้น) 

1.4.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรเพ่ือ
วำงแผน อัตรำก ำลั งให้ มีควำมครบถ้ วน  
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (รองรับกำรจัดสรร
งบประมำณด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ต่อไป) 

-  ด ำเนินกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง ในหมวด  
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล และบุคลำกรสนับสนุนสถำนศึกษำ 
บุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันพร้อมรับรองข้อมูลให้จังหวัด
เชียงใหม่ เรียบร้อยในวันที่ 30 กันยำยน 2563  

2.ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 2.1.จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี / 
นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี และ
ด ำ เนิ น กำรตำมแผนฯ / น โยบำยฯ  ให้
สอดคล้องกับภำรกิจของเทศบำล 

-  มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี / นโยบำยพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน และส่งเสริมให้บุคลำกรทุก
ประเภทและระดับต ำแหน่ง มีส่วนร่วมในกำรผลักดันนโยบำยให้บรรลุเป้ำประสงค์ ของ
ผู้บริหำรต่อไป (รายงานการประชุมการจัดท าแผน ปี 2561) 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2.2.กิจกรรมประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  
จริยธรรม และควำมโปร่งใส ของเทศบำล
ต ำบลทุ่ งข้ ำวพวง ประจ ำปี งบประมำณ  
2563 

-  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมโปร่งใส  
ของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง ประจ ำงบประมำณ 2563  โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ พนักงำน
เทศบำล พนักงำนครูเทศบำล และพนักงำนจ้ำงเทศบำล ทุกประเภทและระดับต ำแหน่ง  โดย
มีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้ำหมำย ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มำก่อนผลประโยชน์
ส่วนตัว ให้กำรบริกำรผู้มำติดต่อรำชกำร โดยควำมเป็นเลิศ และสำมำรน ำมำประยุกต์ใช้กับ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

2.3.ส่งเสริมและพัฒนำองค์กรมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

-  ด ำเนินกำรส่ำงเสริมให้ข้ำรำชกำร พนักงำนครูเทศบำล พนักงำนจ้ำงเทศบำล เรียนรู้ด้วย
ตนเองเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน โดยมีพ่ีเลี้ยงเป็นรุ่นพ่ีที่คอยก ำกับและตรวจสอบ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันท ำให้เกิดแนวควำมคิดใหม่ ๆ ในกำรปฏิบัติรำชกำร 

3.ด้ำนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

3.1.ด ำเนินกำรประเมินพนักงำนเทศบำล  
พนั กงำนครู เทศบำล และพนั กงำนจ้ ำง
เทศบำล ให้มีควำมรู้ ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-  ผู้ประเมินมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับมำตรฐำนในกำรประเมิน  
เพ่ือที่จะสำมำรถให้เกณฑ์ ในกำรประเมินต่อ ผู้รับกำรประเมินได้ (จัดฝึกอบรมให้แก่ ผู้
ประเมิน และผู้รับกำรประเมิน โดยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 และเมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2563 (แบบประเมินแบบใหม่ พนักเทศบำล พนักงำนครูเทศบำล และ
พนักงำนจ้ำงเทศบำล ทุกระดับ และประเภทต ำแหน่ง โดยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

3.2.จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรที่ เป็นธรรมเสมอภำค และ
สำมำรถตรวจสอบได้ 

-  หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ก ำกับ ติดตำม 
ให้ควำมรู้ ให้กำรชี้แนะ แก้ไขปัญหำจำกำรปฏิบัติรำชกำร อย่ำงเป็นธรรม เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ (ตรวจสอบจากการประเมินการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกคน) 

4 .ด้ ำ น ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรมและรักษำวินัย
ของบุคลำกรในหน่วยงำน 

4.1.แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทรำบถึง
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรสังกัดส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบำลต ำบลทุ่ง

-  ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ / กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ข้ำวพวง ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
ท้องงถ่ิน 
4 .2 .ให้ ผู้ บั งคับบัญ ชำมอบหมำยให้ แก่
ผู้ ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม กับก ำ ติดตำม  
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติงำนตำม
หลักเกณฑ์ แนวทำงระเบียบ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

-  ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ และพนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลทุ่ง
ข้ำวพวง 

4.3 .ส่ งเสริมให้บุ คลำกรปฏิบัติ งำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำล
ต ำบลทุ่งข้ำวพวงปี  2561 - 2564 

-  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำล
ต ำบลทุ่งข้ำวพวงปี 2561 - 2564 

-  มีผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของเทศบำล
ต ำบลทุ่งข้ำวพวงทุ่งข้ำวพวงปี 2563 

5 .ด้ ำนกำรพัฒ นำและ
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตให้มี
ควำมเหมำะสมและตรง
กั บ ควำมต้ อ งก ำรขอ ง
บุคลำกร 

5.1 .จัดให้ มี กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ ดี  
บุคลำกร ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน  
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมี
ส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

-  มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 
-  จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล และอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น ชุด PPE ,หน้ำกำกป้องกันฝุ่น

ละออง , หน้ำกำกป้องกันโรค , หน้ำกำกอนำมัย รวมถึงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ใช้ควบคุม
โรคระบำดโควิด 19 

-  จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ หรือจิตอำสำของเทศบำลต ำบลทุ่งข้ำวพวง  
ตลอดปี 2563 

 
 


