
 

 

 

การด าเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลยางค า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2566) 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1.ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้

ในการโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รองรับภารกิจของเทศบาลต าบลยางค า 

ด าเนินการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังต าแหน่งใหม่เพ่ิม  
รองรับภารกิจของหน่วยงาน
และการพิจารณาปรับปรุง
ระบบงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการ 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออก  หรือโอนย้าย  โดยมุ่งเน้นให้มี
อัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรา
ทัง้หมด 

การด าเนินการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางเว็ปไซต์   
ของ ทต.ยางค า 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเข้าวันราชการ  หรือประกาศรับ
โอนย้าย   พนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง  หรือประกาศรับสมัครบุคคล
เ พ่ือเปลี่ ยนสายงานที่ สู งขึ้น   โดยการ
ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และ
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ห น่ ว ย ง า น พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกาศรับโอน  (ย้าย) 
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา
และเลือกสรร  เพือ่ให้การด าเนินงานสรรหา
และเลือกสรรมีความรู้  ความสามารถและ
เป็นคนดี   สอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นต้องปฏิบัติโดยความเป็น
ธรรม  เสมอภาค  และยุติธรรม  เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
กับต าแหน่ง 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคคลประจ าปี  และ

ด าเนินการตามแผนฯให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น  และความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 

มีการด าเนินการจัดแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจ าปี พ.ศ. 
2564 – 2566 โดยพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการอบรม  เพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  
เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตาม
สายงานให้อยู่ในระบบงาน E-Lenming 
เ พ่ือให้บุคลากรใช้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้ ได้
ตลอดเวลา 

ส่งเสริมให้พนักงานด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-
Learning ในวิชาความรู้เท่าไป
และเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งในความรู้ ทักษะและสมรรถนะ 

มีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคคลากรที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรทุก
ภาคส่วนราชการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ 

มีการประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้าในต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ  รวมถึงให้
ค าปรึกษา 

3.2 ด าเนินการบันทึกแก้ไข  ปรับปรุงข้อมูล
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
ให้ถูกต้องครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 

มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบที่
เป็นปัจจุบัน 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ  ที่เป็นธรรมและเสมอ
ภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล
ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ

ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น
ธรรม  เสมอภาพและตรวจสอบได้ 

แต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีข้อตกลงในการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม  
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
การเลื่อนข้ันค่าตอบแทน 

3.6 จัดให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่
บุคลากรในสภาพแวดการท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน  ด้านการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

1. จัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์การ
ท างานอย่างครบถ้วน 
2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งบุคลากรในสังกัด  รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และ ข้อบังคับเทศบาลต าบลยางค า  ว่าด้วย
จรยิธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

จัดท าประกาศว่าด้วยจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้ บั งคับบัญชา  มอบหมายแก่
ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่ เลือก
ปฏิบัติ  รวมถึงการควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักเกณฑ์แนวทางระเบียบ  และ
กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง 

ด า เ นิ น ก า ร แ บ่ ง ง า น แ ล ะ
มอบหมายงานหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบชัดเจนโดยจัดท าเป็น
ค าสั่ง 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการ เส ริ มส ร้ า งมาตรฐ าน   วิ นั ย  
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

 

 

 


