
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจอมทอง 
ที ่ชม 52101.3 /                                               วันที ่ 26  มิถุนายน  2563 
เรื่อง  รายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
         (รอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
 
เรียน  นายกเทศบาลต าบลจอมทอง 
 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลจอมทองได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพ่ือ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัด เทศบาลต าบลจอมทอง ขอรายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) 
รายละเอียดการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                          วรวิทย์ ขัติยศ 

            (นายวรวิทย์ ขัติยศ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

 
๑. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 

รายการ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

 
๑. ใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลจอมทอง ในการ
วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล
ในแต่ละส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดจ านวนประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ของเทศบาลต าบลจอมทองพิจารณา 
 
๒. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ 
ลด จ านวนต าแหน่ง เสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่ งที่ สู งขึ้นการขอเ พ่ิมอัตราก าลั ง
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง,การปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานจ้าง
ทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นต้น 

 

๒. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 

รายการ 
 

ตัวช้ีวัด 

 
การสรรหาและคัดเลือก 

 
๑. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและ
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ก าหนด 
 
๒.สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาใน
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ตามระเบียบ/ประกาศ/
มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
 
๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้
ตามกรอบอัตราก าลัง 
 
๔. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตาม
กรอบอัตราก าลัง 



       -2- 

๓. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

รายการ 
 

ตัวชี้วัด 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
 
๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่
ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส านัก เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คั ด เ ลื อกบุ คคลที่ มี ทั กษะ  ห รื อสมรรถนะสู ง  เ พ่ื อ พัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 
๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการ
ในแต่ละต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงาน
เทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 

 

๔. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายการ 
 

ตัวช้ีวัด 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลขององค์กร 
 
๓. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
 
๔. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
-โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR 
- โปรแกรมระบบ E-laas,E-office,E-plan,E-gp,ccis 
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๕. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 

รายการ 
 

ตัวช้ีวัด 

สวัสดิการและผลตอบแทน ๑.พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
แก้ไขถึง ๒๕๔๙ 
 
๔. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง ๒๕๕๙ 
 
๕.ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ ก.กลางเรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
๖.ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขและวิธีการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๖.นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 

รายการ 
 

ตัวช้ีวัด 

การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน 
ภายในองค์กร 

๑.มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่
สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 
 
๒. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เทศบาลที่สะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม 
๕ ส. กิจกรรม Big  Cleaning Day, Sport Day,จิตอาสา 
เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท ากิจกรรม ,และเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการท างาน บทบาทภาระหน้าที่ ,สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและ
เข้าใจ 
 
๓. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะน าความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
การยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหาอันเป็นการสร้างความ
ผูกพันที่ดีในองค์กร 
 
๔.พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่
จัดขึ้น และที่จัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน และสามารถประยุกต์
หลักธรรมต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 
๕. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ และการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ  
 
๖. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหาร
ทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดี ในด้าน
จริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
องค์กร 
 

 


