
 
 

 
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2563 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มีภารกิจในการพัฒนาพ้ืนที่ตำบลปล้องตามอำนาจหน้าที่ จำนวน  6  หมู่บ้าน  และในปีงบประมาณ 2563              
มีพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  จำนวน  23  คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จำนวน 8 คน และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 3 คน  เทศบาลตำบลบ้านปล้องตระหนักถึง
ทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง  จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพ่ือให้
การดูแลบุคลากรอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส มีระบบงานด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง และพัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  งานการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วน
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  มีกลไกในการดำเนินงาน  โดยที่แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรมมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีรายงานผลการดำเนินงานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ  2563  ซึ่งมีผลการดำเนินงานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามทิศทางและ
แนวโน้มตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

1.การวางแผนกำลังคน 
  - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
  3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 
 

 
เพื่อวางแผนกำลังคน 
รองรับภารกจิของ
หน่วยงาน 

 
ร้อยละ
ความสำเร็จ
ของการ
ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง
ถูกต้อง 

 
-ปรับปรุงแผน
อัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลังที่ต้องการ 
เพื่อรองรับปริมาณงาน 
คุณภาพงานท่ีเพิ่มขึ้น 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน
ธุ รก ารป ฏิ บั ติ งาน /
ชำนาญงาน 

 
-ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ปีพ.ศ. 
2561 - 2563 แล้ว
เสร็จตามกำหนด  

2.การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
-บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 

 
 
เพื่ อบรรจุและแต่งตั้ ง
บุคลากรสอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
บรรจุและ
แต่งตั้ง
สอดคล้องกับ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 
 
ร้องขอกสถ.ดำเนินการ
สรรหาในตำแหน่ง
ที่ว่าง และบรรจุ
พนักงานเทศบาลใน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
จำนวน 1 อัตรา 
บรรจุ 1 พ.ย.2562 

 
 
บรรจุและตั้งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานเทศบาล 
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
3.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
-ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
พนักงานเทศบาลประจำป ี

 
 
เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจำป ี
  

 
 
จำนวน 2 
รอบการ
ประเมิน 
รอบที่ 1 
ตั้งแต่ 1 ต.ค.
62 - 31 
มี.ค.63 
รอบที่ 2 
ตั้งแต่ 1 
เม.ย.63 - 
30 ก.ย.63 
 

 
 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดย
ผู้บังคับบัญชาตาม
ระดับ ดูแล  กำกับ  
ติดตาม  และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จนถึง
คณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏบิัติ
ราชการในความรู้  
ทักษะ  และสมรรถนะ
ทุกคน  อย่างเป็นธรรม  
เสมอภาค  และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

 
 
เลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลครบ
2 รอบการประเมิน 
 

4.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัย 
-ส่งเสรมิจรยิธรรมและรักษา
วินัย 

 
 
เพื่อเป็นกรอบมาตรฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติ
ตนของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง 

 
 
ร้อยละการ
ปฏิบัติของ
การส่งเสริม
และรักษา
วินัย 

 
 
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีรับทราบ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
และข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 
 
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อย่างเคร่งครัด 

5.การสรรหาคนดคีนเก่ง 
-โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการ
ประชาชนดีเด่น 

 
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
และส่งเสรมิบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละของ
พนักงาน
เทศบาลได้รับ
การกระตุ้น
จิตสำนึกใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

 
มอบประกาศเกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติ 
พนักงานผู้ปฏิบัติงานท่ี
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ 
บริการประชาชนดีเด่น 

 
การสรรหาคนดีคนเก่ง
ประจำป ี
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ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

6.การพัฒนาบุคลากร 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารบัการ
อบรมตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 กำหนดเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร  เพื่อเป็น
กรอบในการพัฒนาบุคลากร
แต่ละตำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม จรยิธรรมของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานเพิ่มเพูนความ
รู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ร้อยละของ  
บุคลากร 
เข้ารรับการ
ฝึกอบรมตรง
ตาม
มาตรฐาน
กำหนด
ตำแหน่ง 
 
 
ระดับ
ความสำเร็จ
การเพิ่มพูน
ความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 
พิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม  เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานใน
ตำแหน่ง  ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
มีการวางแผนการ
พิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้า  
ในแผนพัฒนาบุคลากร
ฯ 
 
 
 
 

 
จัดส่งพนักงาน
เทศบาลเข้ารับการ
อบรมตามมาตรฐาน
การกำหนดตำแหน่ง
แต่ละตำแหน่ง 
ให้ครบทุกตำแหน่ง 
 
 
 
 
จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมตรงตาม
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 

 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 การวางแผนกำลังคน 
  ต้องสรรหาอัตรากำลังเพื่อรองรับงานท่ีเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้มีภาระคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
  การสรรหาตำแหน่งว่างสายบริหาร และสายปฏิบัติที่ว่างเกิน 60 วัน ต้องสรรหาจากส่วนกลาง ก.ท. ซึ่งทำ
ให้เทศบาลตำบลบ้านปล้องไม่ได้รับอัตราว่างจำนวน 2 อัตรา เป็นระยะเวลาที่นานแล้วเนื่องจากต้องรออัตราที่ส่งมาจาก
ส่วนกลางเท่านั้น ส่งผลทำให้เกิดงานล้นคนจากตำแหน่งท่ีว่างนานเกิน 1 ป ี
 การพัฒนาบุคลากร 
  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 สง่ผลให้การฝึกอบรมทีม่ีการรวมกลุม่กันต้องเลื่อนออกไป จึงทำให้การ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมต้องชะลอไปด้วยเช่นกัน 
  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 การพัฒนาบุคลากร 
  จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ และให้มีมาตรการด้านโควิด-19 โดยให้มีการเว้นระยะห่าง  สวมใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 


