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 ๑. การวางแผนกำลังคน 
 นโยบายด้านการวิเคราะห์ 
อัตรากำลัง  
 – แผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
พ.ศ. 2564 – 2566 
    (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

เพ่ือเป็นการวางแผนสนับสนุน 
และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน 
การจัดกรอบอัตรากำลังและการ
บริหารอัตรากำลังให้เหมาสม
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีการวางเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน มีความ
คล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของ ทุกหน่วยในองค์กร 
 

อัตรากำลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ และภาพรวมใน
องค์กร ไม่มีตำแหน่งว่างใน
แผนอัตรากำลัง การบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภาระ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35  
ไม่เกินร้อยละ 40  

1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– 2566 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2564 โดยการกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ อำนาจ
หน้าที่ของส่วนราชการตาม
ประกาศ ก.ท.และกำหนดตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ทั่วไป และ
พนักงานจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปริมารงาน อำนาจ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบขององค์กร 
2. การบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 
อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 
อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 
3.มีแผนอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน 
และเหมาะสมกับภารกิจ บุคลากร 
มีความก้าวหน้าในสายงาน 

1.เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการ
กำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
ปริมาณปัจจุบัน และเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน ภารกิจ
ถ่ายโอนจากส่วนกลาง ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนตามหนังสือสั่งการ 
2. เป็นการสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถมาดำรง
ตำแหน่งที่ว่างลง เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
3.ผู้บริหารมีนโยบายรับโอน (ย้าย) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการ
ประเภทอ่ืน ที่ประสบการณ์การ
ทำงาน เพื่อจะได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เพื่อการ 
ปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างเป็นระบบ 
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2. นโยบายด้านการสรรหา
และคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนา 
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการสรรหาบุคลากรเชิงรุก เป็น
สิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
2. การคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลัก 
ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่
เหมาะสมกับงานควบคู่กับการเป็น
คนดี 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร
ตามตำแหน่ง สายงานครบทุก
ตำแหน่งสายงานอย่างเป็นระบบ 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถศักยภาพ และ
ทักษะการทำงานที่เหมาะสม 
 

1. มีแนวทางการปฏิบัติการ
สรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ
กำหนด 
2. สรรหาพนักงานตามกรอบ
ระยะเวลาในการสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง ตาม
ระเบียบประกาศ/มติ ก.ท.
อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้งได้ตาม
กรอบอัตรากำลัง 
 
ระดับความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด
ลดลง กระบวนการทำงาน
ครบทุกขั้นตอน ไม่มีข้อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรมและ
การทำงาน 
 
 
 
 
 

1. การขอใช้บัญชีผ่านการสรรหา
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง  
ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา 
2. การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ขอใช้บัญชีผู้สอบ 
แข่งขันได้ของ กสถ.)  

ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) 
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  (ปก./ชก.)    
 
 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม และหน่วยงานจัด
ฝึกอบรมเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์ในการทำงาน สร้าง
ความสามัคคใีนองค์กร ในการ
ทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ความรู้นอกสถานที่ 
2. จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการ
ทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564  

1. เพื่อให้องค์กรได้รับโอน 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
จากบัญชีผ่านการสรรหาให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 

2. เพื่อให้องค์กรได้บรรจุบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเพ่ือ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 ทำให้การส่งบุคลากร
เข้าอบรมไม่เป็นไปตามนโยบาย
และแผนพัฒนาบุคลากร  
2. คณะผู้บริหาร สามาชิสภา ฯ 
และบุคลากรภายในองค์กรให้
ความร่วมมืออย่างดี วิทยากรเป็น
ผู้มีความรู้ ความชำนาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
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4. นโยบายด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
- การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทศ
โนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีการนำเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ือประสิทธิภาพ 
2. มีการพัฒนาความรู้ IT ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
3. นำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดปริมาณ
การใช้วัสดุครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

1. มีการใช้เท๕โนโยลีสารสนเทศ
ในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ขององค์กร 
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือ
ระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโยลีสารสนเทศ
ฐานข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
- โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล ของ ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ 
HR 
- โปรแกรมระบบ E-laass , E-
plan 

- บุคลากรสามารถนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการปฏิบัติงานได ้  

1. สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ทำให้การส่ง
บุคลากรเข้าอบรมไม่เป็นไปตาม
นโยบายและแผนพัฒนาบุคลากร  
2. ดำเนินให้บุคลากรมีการสมัตร
เข้าร่วมการอบรมทางออนไลน์ 
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5.นโยบายด้านสวัสดิการ 
 มีมาตรการเสริมสร้าง 
ขวัญและและกำลังใจ 
ให้กับพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
 

- เพื ่อเสริมสร้างกำลังใจ
ให้กับพนักงาน เพ่ือให้เกิด
ความร ักความสาม ัคคี  
และทุ่มเทกำลังกายและ
กำลังใจให้กับองค์กร และ
สร ้างความม ั ่นใจให ้กับ
บุคลากรในความปลอดภัย
การทำงาน 

ผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง านดี
สำเร็จทันเวลาที่กำหนด 
ความผ ิดพลาดในการ
ทำงานม ีน ้อยข ้อร ้อง 
เร ียนไม่ม ี การทำงาน
เป็นทีม 

1. จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม
ของเทศบาลตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
2. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที ่ส ูญเสียบุคคลใน
ครอบครัว 
3. จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning 
Day)เพ่ือให้องค์กรน่าอยู่ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานปลอดภัย ห่างไกลโรค 
4. มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คือ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 รอบการประเมินของพนักงาน
เทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
6. ส่งเสรอมปัจจัยในการทำงานให้น่าอยู่ เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ีทำงาน คอมพิวเตอร์ ห้องสำนักงาน 
 
 

1. เป็นโครงการที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู ้ได้รับใบประกาศ และกระตุ ้นให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองไห้ดียิ่งขึ้น 
2.บุคลากรเกิดความรักใคร่ ร ักองค์กร 
ทุ ่มเทกำลังใจในการทำงาน และมีจิตใจ
สาธารณะ 
3. บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกิจกรรม
ร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี ส่งผลให้เป็น
องค์กรน่าอยู ่
4.เป็นมาตรการที่ดี เพ่ือให้พนักงานมีความ
ปลอดภัยห่างไกลโรค 
5. เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป ็นธรรมจากผู ้บ ังค ับบัญชา ผ ่านการ
กลั ่นกรองจากคณะกรรมการกลั ่นกรอง 
และคณะกรรมการการประเม ินผลใน
รูปแบบคณะกรรมการ 
6.  ห ้ องทำงานม ี ความ เหมาะสม มี
บรรยากาศในการทำงานที่ดี 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6. นโยบายด ้านการ
สร ้ างความส ัมพ ันธ์  
แ ล ะ ผ ู ก พ ั น ภ า ย ใ น
องค์กร 
- การสร้างความสัมพันธ์
แ ล ะ ผ ู ก พ ั น ภ า ย ใ น
องค์กร 

1. เพื ่อให ้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง มีความรัก ผูกพัน
กับองค์กร และเสริมสร้างให้
องค์กรมีความเข้มแข็ง  
2. เพ ื ่อให ้ภาพล ักษณ ์ของ
องค์กรมีความน่าเชื่อถือ 
 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทำงานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานที่สะท้อนภาพการ
ทำงานขององค์กร เช่น กิจกรรม Big cleaning ,จิตอาสา ,กิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์องค์กรเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ (ปีใหม่,สงกรานต์) 
เพื ่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดทำกิจกรรม และเพื ่อสร ้าง
บรรยากาศในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานให้บุคคล
ทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 
3. จัดให้มีการประชุมพนักงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวนและแก้ปัญหาอันเป็นการสรา้ง
ความผูกพันที่ดีในองค์กร 
4. พนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่ เทศบาลตำบลป่งไฮจัดขึ้น 
และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
๕. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความ
ผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบแสดง
แบบอย่างที ่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน 

1. กิจกรรม Big cleaning 
ประจำปี 2564 
2. กิจกรรมเล่นกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ 
3. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม ่ขอพรผู้อาวุโส 
4.  
 
 

เป็นกิจกรรม
ละลายพฤติกรรม 
เชื่อมความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
คณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
7. นโยบายด ้านการ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัย 
- การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยของ
พนักงาน 

1.เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึก 
 และความตระหน ั ก ในการ 
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ หน้าที่
ให้เกิดประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
2. เพื ่อเป็นการปลูกและปลุก
จิตสำนึกต่อต้านการทุจริต 
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการ ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวล จริยธรรม 

๑ .จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน
เทศบาลตำบลป่งไฮเป็นประจำทุกป ี
2. จัดให้มีประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบล 
ป่งไฮ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กรที่พนักงาน
ทุกคนพึงถ ือปฏิบ ัต ิ เป ็นแนวทางควบคู ่ ไปกับ
ระเบียบและข้อบังคับอื ่นๆ อย่างทั ่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานทุก
ระดับ เข้าร่วมรับการ ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือนำความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอบรมมาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
- จัดให้มีประมวลจริยธรรมของ เทศบาล
ตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.  
๒๕๖4 มีการประชาสัมพันธ์ให้ พนักงาน
ทุกคนทราบ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

จัดประมวลจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
บรรทัดฐานและ
แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตน 


