
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
                                                                                 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

1 ด้านการวางแผนก าลังคน 
 

จัดอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ หน้าที่ และเพียงพอกับปริมาณ
งาน จัดท าโครงสร้างงาน ผังขัน้ตอน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อ
สามารถอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชน  
  

- ด าเนินการสรรหาบุคลากร         
เพื่อทดแทนอัตราที่ว่างได้อย่าง
เหมาะสม 

- ควบคุมภาระค่าใช้จา่ยดา้น
บุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40  
ตามมาตรา 35 แห่งพรบ.
ระเบียบการบริหารงานบุคคล 

(1) การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อก าหนด
โครงสร้างอัตราก าลังและการจัดต าแหน่งให้มีความ
เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ ภารกิจ ปริมาณงานของ
หน่วยงาน ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลต าบลแม่อาย ไดแ้ก่ การวางแผนในการสรร
หาบุคลากรเพื่อทดแทนอัตราที่เกษียณอายุ ลาออกหรือ
โอน (ยา้ย) การใช้อัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความ สามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 
(2) การทบทวนและปรับปรุงแผนอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป เพื่อให้มีโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการด าเนินงาน 
บทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่อาย โดยการก าหนด
ต าแหน่งเพิ่ม หรือพิจารณายุบเลิกต าแหน่งที่ไม่มีความ
จ าเป็น 
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2 ด้านการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร 

ด าเนินการสรรหาบุคลากรตรงตาม 
คุณคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง      
ที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี     
โดยด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตรง
ตามต าแหน่งสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยกระบวนการที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance)  

- สรรหาบุคลากรเพื่อทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
- ได้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามต าแหน่ง   

(1) การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล        
ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
สอบแข่งขันก าหนด 
(2) การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประเภทอ่ืน หรือข้าราชการประเภทอ่ืนเพื่อทดแทน
ต าแหน่งที่ว่างจากการโอน การย้าย การลาออกจาก
ราชการ และการเกษียณอายรุาชการ 
(3) การรายงานต าแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างและ  
การรับโอนพนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ที่ว่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(4) ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจา้ง     
ตามภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป ตามมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้างก าหนดเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  
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3 การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่   
 

- ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

 

(1) แผนพัฒนาบุคลากรสามปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566 เป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งให้ตรงกับต าแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชพีและต าแหน่งงาน ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร โดยการจัดฝึกอบรมเองและการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น 
(3) การติดตามและประเมินผลบคุลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม 

(4) มีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management)  โดยน าเอาองค์ความรู้ในแต่ละสาขา 
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และเก็บรวบรวม
ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าและ
น าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา 
(5) น าเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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4 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

น าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้
ในพิจารณาความดีความชอบต่าง ๆ 
เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน การเลื่อนระดับ การต่อ
สัญญาจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและ
โปร่งใส    
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส เป็นธรรม โดย
ผู้รับการประเมินลงชื่อรับทราบ
ผลการประเมินทุกครั้ง 

- มีการกลั่นกรองผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

(1) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏบิัติงานที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด ปีละ 2 ครั้ง 
(2) มีการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   
(3) น าผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้าง คา่ตอบแทน เลื่อนระดับ การต่อสัญญาจ้างฯลฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับ ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

5 การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัย 

- เพื่อให้บุคลากรยึดถือมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นหลั กการ
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติด าเนินการเป็นไป
ตามกฎหมาย  
- ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของข้าราชการที่ดี ให้กับ
พนั กง าน  เทศบาล  พนั กง านครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 
 

- การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน มีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่
ก าหนด 

- ประชาสัมพันธ์ประกาศ
หลักเกณฑ์หรือนโยบายทาง
เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบ 

(1) ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลแม่อาย  
(2) นโยบายมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใสและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาล
ต าบลแม่อาย 
(3) แผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลแม่อาย 
เพื่อใช้เป็นแผนการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
ตามประกาศคุณธรรมจริยธรรม วินัยของข้าราชการ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามแผนการป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลแม่อาย 
(5) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม ก ากับ
ดูแล ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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6 ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

เพื่อให้บุคลากรเห็นความก้าวหน้าใน
อาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง
โยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหน่ง
ที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรม ก่อให้ 
เกิดการกระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่
ความส าเร็จในอาชีพ  รวมทั้งเพื่อเป็น
การดึงดูด จูงใจและรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป 
 

-แผนเส้นทางความก้าวหน้าทาง
สายอาขีพครบทุกต าแหน่ง 
-บุคลากรได้รับการพัฒนาอยา่ง
น้อย 1 หลักสูตร/ปี 

(1) มีแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของ
บุคลากรทุกประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง และแจ้ง
บุคลากรทุกต าแหน่งรับทราบ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
(2) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน 
เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน   
(3) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนานา เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตามต าแหน่งและ
หน้าที่รับผิดชอบและสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
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7 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ 
คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  และพึ งพอใจใ ห้
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง 
และท าคุณประโยชน์ไว้กับองค์กร 

-ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
หน่วยงาน  
- อัตราการยา้ย หรือลาออกน้อย 
 

(1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดสถานที่ท างานให้สะอาด 
ปลอดภัยเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   
(2) มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
(3) กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่าง เช่น 
จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ 
กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น   
การแสดงมุฑิตาจิตส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ฯลฯ 
(4) มีเครื่องมือในการดับเพลิงไว้ในอาคารอย่างเพียงพอ   
(5) มีสถานที่ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพ 
จิตที่ดี 
(6) มีสวัสดิการของข้าราชการตามสิทธิที่มี เช่น ค่าศึกษา
บุตร ค่าเชา่บ้าน ค่ารักษาพยาบาล เงินรางวัลประจ าป ี
(โบนัส) 
(7) มีสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานของเทศบาล
ต าบลแม่อาย เพื่อเป็นแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ยของ
บุคลากร 
(8) มีสวัสดิการบา้นพักข้าราชการ  
 

 

 


