
แบบรายงานการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครั้งที่ 1/2565 ครึ่งปแรก (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เทศบาลตําบลสนัทรายหลวง  อําเภอสนัทราย  จังหวัดเชียงใหม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน  

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) เพื่อใชในการ
กําหนดโครงสรางและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดตําแหนงใหมเพิ่ม รองรับภารกิจ
ของหนวยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลองกับ 
สวนราชการในปจจุบัน (การวิเคราะหภาระงาน การเตรียมการขอมูล และการระดม
ความคิดของ คกก. และผูที่เกี่ยวของ 

1.2 การทบทวนและปรับปรุงโครงสรางสวนราชการและกรอบ
อัตรากําลัง 

- ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดตําแหนงใหม 1 ตําแหนง ตาม
ประกาศใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2564-2566) เพื่อรองรับภารกิจของ
เทศบาล 

2. ดานการสรรหา บรรจุ และ
การแตงตั้งบุคลากร 

2.1 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการ และพนักงาน
จางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังที่ลาออกหรือ
โอนยาย 

- ดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ดําเนินการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหนงที่วาง 

2.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับการหรือ
ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น มาดํารงตําแหนงที่วางหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน
จางทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ดําเนินการรับโอน (ยาย) พนักงานเทศบาลมาดํารงตําแหนงที่วาง 

2.3 แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจาง
ของเทศบาล 

2.4 การรับโอน / การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตําแหนงที่สูงขึ้น - ดําเนินการรับโอนผูผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 
ตามบัญชีใหโอน/ยาย ผูผานการสรรหาเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 
จํานวน 2 ราย (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล , ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 

2.5 ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนย
ขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 

- ดําเนินการปรับปรุงระบบดังกลาว ตามระยะที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กําหนดทุกระยะ แลวเสร็จตามที่กําหนดไว 

 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน  
3. ดานการพัฒนาบุคลากร 3.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตามแผนฯ ให

สอดคลองตามความจําเปน 
-มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2564 - 2566 โดย
พิจารณาบุคลากร เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ให
เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

3.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนกรอบในการพัฒนา
บุคลากรแตละตําแหนง 

-มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงานความกาวหนา 
ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

3.3 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทาง เสนทางความกาวหนาใน
สายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

-หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง ให
บุคลากรทราบ พรอมทั้งใหคําปรึกษาดังกลาว 

3.4 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถิ่นตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

-หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนงเพื่อพิจารณา
จัดสงบุคลากร เขารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในตําแหนงตามสาย
งาน 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน  
4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แกบุคลากร ในดาน

สภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการทํางาน ดานการ
มีสวนรวมในการทํางาน 

-ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ ใหเจาหนาที่เขารับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 
-มีการจัดอุปกรณขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยางครบถวน 
-จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 
-จัดสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน 

4.2 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน บําเหน็จความชอบ
พรอมทั้ง ติดตาม และนําผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดใหมีขั้น
พื้นฐานของพนักงาน 

 
 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน  
5. ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

5.1 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เปน
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได 

-หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อยางเปนธรรม เสมอภาค 
และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

5.2 จัดใหมีการพิจารณา ความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1 /2565 
ใหเปนไปตามผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ราชการ ผานกระบวนการ คกก.
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ครั้งที่ 1/2565  
ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกลาว 

5.3 ดําเนินการ การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหนาที่
ราชการประจําป เพื่อยกยองชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดานการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชนตอสาธารณชน 

-โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลสันทราย
หลวง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจําป 2565 ครั้งที่ 1/2565 

6. ดานสงเสริมจริยธรรม และ
คุณธรรมในองคกร 

6.1 แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขาราชการ
สวนทองถิ่น และประกาศเทศบาลตําบลสันทรายหลวง วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 

-ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และ
ประกาศเทศบาลตําบลสันทรายหลวง วาดวยจรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 

6.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชา อยางเปน
ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแล 
ผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

-ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  
-สํานักปลัด ตามคําสั่ง ที่ 213/2565  ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565 
-กองคลัง (งานบริหารงานคลัง) ตามคําสั่ง ที่ 255/2564  ลงวันที่ 13 พ.ค. 
2564 
-กองคลัง (งานพัฒนารายได) ตามคําสั่ง ที่ 256/2564  ลงวันที่ 13 พ.ค. 2564 
-กองชาง ตามคําสั่ง ที่ 215/2565  ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565 
-กองสาธารณสุขฯ ตามคําสั่ง ที่ 622/2563  ลงวันที่ 3 ส.ค. 2563 
-กองสวัสดิการและสังคม ตามคําสั่ง ที่ 214/2565 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2565 

6.3 สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 

-มีการดําเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น 


