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รายงานผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคลประจำปี  2562 

  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มีภารกิจในการพัฒนาพื้นท่ีตำบลปล้องตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน  6  หมู่บ้าน  และในปีงบประมาณ 2562              
มีพนักงานในสังกัด จำนวน  20  คน  เทศบาลตำบลบ้านปล้องตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็น
ทรัพยากรท่ีสำคัญยิ่ง  จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพื่อให้การดูแลบุคลากรอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส มีระบบงานด้านบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการขับเคล่ือนภารกิจของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง และพัฒนาพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  งานการเจ้าหน้าท่ี เป็นส่วนงานสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีกลไกในการดำเนินงาน  โดยท่ีแนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรมมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีรายงานผลการดำเนินงานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ  2562  ซึ่งมีผลการดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามทิศทางและ
แนวโน้มตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. การวางแผนอตัรากำลงัคน   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการ
วางแผนอัตรากำลังคนโดยมีการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้กระชับ มีประสิทธิภาพด้วยบทบาทหน้าท่ี
และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  และบริหารอัตรา
กำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร  ปริมาณงานและลักษณะงานเพื่อบริหารด้านต้นทุนบุคลากรให้เกิน
ประโยชน์สูงสุด   เทศบาลตำบลบ้านปล้องได้ดำเนินการทบทวนรูปแบบ โครงสร้างองค์กร และการจัดวาง
อัตรากำลัง  เพื่อให้การดำเนินภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

โครงสรา้งสว่นราชการเทศบาลตำบลบา้นปลอ้ง 

สว่นราชการในสงักดั จำนวนพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง สดัสว่นพนกังาน 

ปลัดเทศบาล/รองปลัด 2 ร้อยละ 5.13 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  - ร้อยละ  - 

สำนักปลัด 14 ร้อยละ 35.89 

กองคลัง 4 ร้อยละ 10.26 

กองช่าง 4 ร้อยละ 10.26 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 5 ร้อยละ  12.82 

กองการศึกษา 7 ร้อยละ 17.95 

กองการประปา 3 ร้อยละ  7.69 

รวมทัง้สิน้ 39 รอ้ยละ 100 
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การประเมนิผลในการดำเนนิการ 

  จากการดำเนินการทำให้ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
อัตรากำลัง  ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแผนแม่บทของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  สามารถรองรับ
และตอบสนองการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานในด้านการบริหารจัดการ  และสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  และการเปล่ียนแปลงในอนาคต  ส่วนงานการเจ้าหน้าท่ี  สามารถดำเนินการได้
ครบถ้วน ตามแผนงานและกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  

2. การสรรหา  บรรจ ุ และแตง่ตัง้บคุลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สามารถสรุปอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านปล้องได้  ดังนี้ 

ปงีบประมาณ 2562 
จำนวนอตัรากำลงั(คน) 

(พนกังานและลกูจา้ง) 
จำนวนอตัรากำลงัทีอ่ยู่
ระหวา่งสรรหา(คน) 

จำนวนผูล้าออก 

(คน) 

ตุลาคม  2561 39 1 0 

พฤศจิกายน  2561 39 1 0 

ธันวาคม  2561 39 1 0 

มกราคม  2562 39 1 0 

กุมภาพันธ์ 2562 39 0 0 

มีนาคม  2562 39 0 0 

เมษายน  2562 38 1 0 

พฤษภาคม 2562 37 1 0 

มิถุนายน 2562 37 0 0 

กรกฎาคม 2562 37 0 0 

สิงหาคม 2562 37 0 0 

กันยายน 2562 37 0 0 

  จากการท่ีในบางช่วงท่ีหน่วยงานภายในของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้มีการร้องขอให้มีการ
สรรหาเพื่อหาพนักงานใหม่ทดแทนอัตราเดิมท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง  และการสรรหาบุคลากรใหม่ท่ีไม่มีใน
โครงสร้างของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  งานการเจ้าหน้าท่ีได้จัดให้มีการสรรหา  บรรจุ  และแต่งต้ังพนักงาน 
โดยเป็นการดำเนินการตามแนวทางการสรรหา  บรรจุ  และแต่งต้ัง  โดยได้ดำเนินการตามกฎ  ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  การประเมินผลการทดลองงานโดยพนักงานใหม่ ผ่านทดลองงานทุกคนและได้รับการบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
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3.  การดำเนนิการตามวนิยั 

  ส่วนของการดำเนินการตามวินัยของพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานการเจ้าหน้าท่ีนั้น  ได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  และในปีงบประมาณ  2562  ไม่มีการกระทำผิดทางวินัย 

4. การออกหนงัสอืรบัรองใหก้บัพนกังาน 

  ในปีงบประมาณ  2562 ได้ออกหนังสือรับรองให้กับพนักงาน  เพื่อประโยชน์ในการยืนยัน
สถานภาพ การดำเนินการธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆการรับรองค้ำประกัน ฯลฯ 

5. การพฒันาคุณภาพชีวติการทำงาน เสริมสรา้งสภาพแวดลอ้ม รวมถงึสขุลกัษณะ อาชีวอนามัยของพนักงาน
ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข  

  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  เป็นหน่วยงานท่ีคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมรวมถึงสุขลักษณะ  อาชีวอนามัยของพนักงานให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง
ได้กำหนดแผนงานและได้ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. มีการจัดสวัสดิการประกันการเดินทางให้กับพนักงานและพนักงานจ้างท่ีร่วมเข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพประจำปี 
  2. ดำเนินการทำความสะอาดท่ีทำงานในแต่ละส่วนราชการประจำปี 
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี  2562 

การประเมนิผลการดำเนนิงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานการเจ้าหน้าท่ี  สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงาน
และงบประมาณท่ีได้รับ ในทุกกิจกรรมท่ีกำหนดเป็นการดำเนินการร้อยละ 100 

6. การสง่เสรมิจรยิธรรม รกัษาวนิยั สรา้งคุณธรรมในองคก์ร 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้องมีการดำเนินการส่งเสริมจริยธรรม  รักษาวินัย  สร้างคุณธรรมใน
องค์กรโดยการกำกับให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  คำส่ัง 
ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของสำนักงาน  เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถอุทธรณ์และร้องทุกข์เมื่อไม่ได้
รับความเป็นธรรม ส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้มีพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมขององค์กรเป็นท่ีต้ัง 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  - การเปิดช่องทางอินเตอร์เน็ตให้พนักงานสามารถส่งข้อความตรงถึงผู้บริหารเทศบาลตำบล
บ้านปล้อง  เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความเห็น  ร้องเรียน  หรือเสนอแนะถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
  - มีการเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา โดยออกประกาศเทศบาล  เรื่องเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
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  - การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โดยมีรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 
การประเมนิผลการดำเนนิงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งานการเจ้าหน้าท่ีดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนงานและ
งบประมาณท่ีได้รับ ในทุกกิจกรรมท่ีกำหนด เป็นการดำเนินการร้อยละ 100 และจากการประเมินความพึง
พอใจของพนักงานแล้วพนักงานมีความพึงพอใจในกิจกรรมท้ังหมดนี้ ในระดับ ดี ท้ังนี้สามารถสรุปกิจกรรมท่ี
ดำเนินการ ดังนี้ 
  - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานการเจ้าหน้าท่ีสามารถดำเนินการได้ ครบถ้วน โดยให้
ความสำคัญและดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  โดยมีข้อส่ังการให้พนักงานต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง ประกาศ แบบธรรมเนียม นโยบายของ เทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง  ท้ังนี้ผลการดำเนินงานนั้นสรุปผลได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีพนักงานของ
เทศบาลตำบลบ้านปล้องกระทำผิดวินัย  หรือฝ่าฝืนระเบียบคำส่ังไม่พบและไม่มีกรณีการร้องเรียนว่าพนักงาน
ประพฤติทุจริต 
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รายงานผลการพฒันาทรพัยากรบุคคลประจำปงีบประมาณ  2562 

ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2561 – วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2561 – 2563 ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง ประจำปี 2561 – 2563 ประกาศ  ณ วันท่ี  9 เมษายน  2561  เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับการส่งเสริมความรู้  ทักษะ 
ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้มีประสิทธิภาพ   
  การพัฒนาบุคลากรถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้
ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และพัฒนาองค์กรในทุกด้านไปสู่เป้าหมายได้  
ดังนั้น  เทศบาลตำบลบ้านปล้องจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร  ให้มีความรู้  ความสามารถ มีศักยภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร  ให้สามารถรองรับและเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัล Disruption ได้อย่างทันท่วงที 

ตารางแสดงการใชง้บประมาณในการพฒันาบุคลากร ในป ี2562 
ตัง้แตว่นัที ่ 1  ตลุาคม 2561 – วนัที ่30 กนัยายน 2562 

โครงการ/หมวดคา่ใช้จา่ย 

จำนวนหลกัสตูร
ทีไ่ด้ดำเนนิการ
และจดัสง่เขา้

รว่ม 

ประเภทการอบรม 
พนกังานที่
ไดร้บัการ

พฒันา(คน) 

งบประมาณ
(บาท) จัด

ภายใน 
สง่

ภายนอก 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - / 17 318,979.58 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 

และพนักงานจ้างเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง 

1 /  39 13,140 

เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร : พนักงานร้อยละ  80 ได้รับการพัฒนาทักษะบุคลากร 
ผลการดำเนินงาน : พนักงานร้อยละ 80 ได้รับพฒันาทักษะบุคลากร 
 

  สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรดำเนินการโดยใช้ข้อมูลในส่วนท่ี 3 ของแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี 2562  ท่ีพนักงานทุกคนต้องระบุแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการายบุคคลโดยมีข้อมูล
ครบถ้วนทุกคน 
  สำหรับปีงบประมาณ 2562 จะมีการดำเนินการแผนพัฒนารายบุคคล IDPS  ต่อเนื่อง โดย
การทดสอบ Psychometric Tests และนำมาวิเคราะห์หาบุคลิกภาพท่ีเอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมตาม
สมรรถนะขององค์กร 
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การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน 
  ในปี  2562  ได้มีการแต่งต้ังพนักงานให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น  จำนวน  1  ราย ดังนี้ 

1) จากกลุ่มสายวิชาการ  ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับปฏิบัติการ เล่ือนระดับ
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับชำนาญการ  จำนวน  1  ราย      

 


