
 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 



การด าเนนิงานตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคล ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลสนัผีเสือ้ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

1.นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
1. การปรับปรุ ง โคร งสร้ า งระบบงานและ

อัตราก าลัง 
วางแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน 
การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร และเพียงพอ มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก
หน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล เช่ือมโยงกับผลตอบแทน และการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่
องค์กรคาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ 

2. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
3.จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้ เป็น

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการ
สรรหา การ เลื่อนข้ัน และปรับต าแหน่ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารผลตอบแทน 

4. จัดท าสายอาชีพและส้นทางความก้าวหน้าของสาย
อาชีพ 

5. จัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ และ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6. จัดท าการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
การบริหารจัดการคนดี คนเก่งขององค์กร 

7. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 
ในการวิเคราะห์อัตราก าลั ง เพื่ อจัดท ากรอบ
อัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่ละส่วนราชการ 
และน าไปสู่การก าหนด จ านวน ประเภท และระดับ 

    ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ของเทศบาลต าบลสันผีเสื้อพิจารณา 

8.มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผน

-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนด
ต าแหน่งใหม่เพิ่ม รองรับภารกิจของหน่วยงานและการ
พิจารราปรับปรุงภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัสว่นราชการ
ในปัจจุบัน (วิเคราะห์ภาระงานการเตรียมข้อมูล การ
ระดมความคิดของคณะกรรมการในการสรรหาและ
เลือกสรรและผู้ที่เกี่ยวข้อง) 
  
รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.กระบวนการจัดท า แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2564-2566 
2.กระบวนการจัดท า แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ฉบับ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
3.ประกาศเทศบาลต าบลสนัผีเสื้อ เรื่องแผนอัตราก าลัง 
3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ประกอบกับ
มติ ก.ท.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ 19 มีนาคม 
2564 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และ
ต่อเนื่องโดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถศักยภาพ 
และทักษะการท างานที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ขององค์กร 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 

อัตราก าลัง 3 ปีอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การ
ก าหนด จ านวน/ต าแหน่ง เพิ่ม หรือ ลดจ านวน
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับ
พนักงานเทศบาลที่สูงข้ึน,การขอเพิ่มอัตราก าลัง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

 
 
1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผน

อัตราก าลัง 3 ปี  
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
3. จัดท าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตาม
สายอาชีพและตามต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมให้บคุลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรปฏิบตัิ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทิศตน
เพื่อองค์กร 

6.พัฒนางานด้านดารจัดการความรู้  เพื่ อสร้ าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้  การ ถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 
7.มีการพัฒนา ถ่ายทององค์ความรู้ (KM:Knowledge 
Management) โดยมีการจัดท าโครงการองรมหรือ
พัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเอาสารที่เกี่ยวข้อง  
1.แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
2.แผนพัฒนาบุคลากร 
3.แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4.การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม(ค าสั่ง เดินทางไป
ราชการ) 
5.แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM)  
6.แผนการเสริมสร้ างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

 2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 



เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
-มีแผน และสามารถสรรหา บรรจุแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
-มีแผน และสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 

1. การสรรหา และคัด เลือกให้ด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงใหม่ก าหนด 

2. การสรรหาพนักงานเทศบาล เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาในการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งตาม
ระเบียบ/ประกาศ/มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 

3. มีแผน และสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 

4. มีแผน และสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง 

1.ด าเนินการตามกระบวนการสรรหา 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
-ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง 
2.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ การสรรหาพนักงาน

เทศบาล 

 



3.นโยบายดา้นการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 

1. ปฏิบัติตามหลัดเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส าหรับเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงาน
ครู เลื่อนค่าตอบแทน ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 

2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกองเพื่อก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะ หรือ
สมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้
สูงข้ึน 

3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่าง 
และจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการใน
แต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่ งเสริมหรือเป็น
แรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติอย่างเต็ม
ความสามารถ และแข่งขันกันด้วยผลงาน 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
-หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 
 
รายละเอียดเอกสาร 
1.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
2.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ 
3.แบบประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน 
4.ค าสั่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
5.ค าสั่ง การเลื่อนค่าตอบแทน 

 

 

 



4. นโยบายด้านการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ช่วยลดข้ันตอน ของ
งานปริมาณเอกสาร สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติ งาน และใช้
บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบในอนาคต 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงาน
หรือระบบการให้บริการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล 

5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 

6. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

7. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
เช่ือมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ 
 

1. หน่ วยงานมีก ารส่ ง เ สริ ม  การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล ส่ งเสริมให้
บุคลากรมีการใข้ระบบสารสนเทศในระบบงาน 

2. มีการพัฒนาระบบงานหรอืระบบงานให้บริการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับ
สารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 

- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการ พนักงานจ้าง พนักงานครูระบบ HR 

- โปรแกรมระบบ E-LAAS , LHR , E-Office ,                  
E-Plan , E-gp , CCIS 

- มีระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูล
ภายในองค์กรได้ 

3. ส่ ง เ ส ริ มและสนับสนุน ในการน า เ ข้ าระบบ
สารสนเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใน
องค์กร 

 



5. นโยบายสวัสดิการ และผลตอบแทน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรักษาคนดี
คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงาน และสมรรถนะในทุกโอกาส 
สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการท างานตามความจ าเป็น และ
เหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และสนับสนุน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ 

1. ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน 

2. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท า

คุณประโยชน์ให้องค์กร 
5. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
6. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
7. สวัสดิการต่างๆ โดยปฏิบัติตามข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติบ า เหน็จ ข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน (ฉบับที่7) พ.ศ.2548 
- ระเบียบราชการกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไข
ถึง 2549 

 

1. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 

2. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรต่อผู้บริหารท้องถ่ิน ด้านการจัดการ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

3. มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
ของบุคลากรท้องถ่ิน 

4. ผู้บริหารน าผลการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
โดยหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่ 

5. ผู้บริหารมีการสร้างมีการสร้างแรงูงใจในการ
ท างาน โดยน าหลักการบริหารบุคคลแนวใหม่ 
 
รายละเอียดเอกสาร 

- ผลคะแนน LPA ประจ างบประมาณ 2564 
- ผลคะแนนการประเมินประสิท ธิภาพ และ

ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงิน
รางวัลประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

- แบบประเมินผลความพึงพอใจ ตลอดจนความ
ผาสุกของบุคลากรเทศบาลต าบลสันผีเสื้อ 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 



 
- ระ เบี ยบคณะกรรมการ  ก .กลาง เ รื่ อ ง

หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

- ประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและ
วิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ส าหรั บพนักง าน เทศบาล ลูกจ้ าง  และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2548 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดใหม่ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 

 

 

 

 

 



 

6. นโยบายสร้างความสัมพันธ์  และผูกพันภายในองค์กร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
มีการสร้างความสัมพันธ์ และผูกพันภายในองค์กร 1. มีการจัดอุปกรณ์  สถานที่ในการท างาน 

2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนการท างานขององค์กร 
เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning Day , 
จิตอาสาเพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างาน  
บทบาทภาระหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 

3. ผู้บริหารได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็น
ประจ าทุกอาทิตย์ และประชุมพนักงานทุกเดือน  
เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เสนอแนะความคิดเห็น 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างการยอมรับทบทวน และแก้ไขปัญหาอันเป็น
การสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 

4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรม การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลสนัผเีสือ้จัดข้ึน และ
ที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่นหรอืรว่มกับหน่วยงานอื่น 
และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆมาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. มีวิธีในการก าหนดปัจจัยท าให้มั่นใจว่าสถานที่
ท างานมีสภาพแวดล้อมี่ปลอดภัย 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อม 
การท างาน 

3. มีวิธีการในการก าหนดปัจจัยส าคัญๆ ซึ่งมีผลต่อ
ความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการ
ท างาน 

4. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่ท างาน  
ซึ่งมีการจัดสถานที่ท างานที่เหมาะสม 

5. มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ
บุคลากรในองค์กร 



 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ราชการในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

6. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพัน และยู่ กับอง ค์กร  
ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์กร 
 

 

 


