
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอนตรอ  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายด้านการพัฒนา 
    บุคลากร 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 
ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการท างาน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร  
 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากร 
2. มีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรม
องค์การ 
4. มีการถ่ายทอดความรู้การ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาล 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ตามต าแหน่งงานและสายอาชีพ
ตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด
ต าแหน่งและการบริหารจัดการ
คนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายอาชีพและ
ต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ 
5. พัฒนาด้านการจัดการ
ความรู้ องค์ความรู้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน 

ควรส่งเสริมให้พนักงานทุก
ต าแหน่งได้รับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 



 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

2. นโยบายด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงานและบริหาร
อัตราก าลัง 

พิจารณาวางแผนปรับปรุง
อัตราก าลังสอดรับกับภารกิจ
หน้าที่ขององค์กร ตอบสนอง
ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสม ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของราชการ รวมถึง
ประเมินผลการปฎิบัติงาน
บุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่
เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสทุกคน
เท่าเทียมกัน 
 

1.ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของหน่วยงาน 
2. น าสมรรถนะมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทุกด้าน 
3. เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ 
4. ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานและสมรรถนะ 

1.ทบทวนและปรับปรุง
โครงการองค์กรระบบและ
กรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาลต าบล
ดอนตรอ 
2.จัดท าสมรรถนะ และน า
สมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้านการสรรหา การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และปรับต าแหน่ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลตอบแทน 
3.มีเส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน 
4. จัดท าระบบประเมินผลการ
การปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์
ของงานและสมรรถนะหลัก 

ควรมีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 

 
 
 
 
 



 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3. นโยบายด้านการพัฒนา 
    ระบบสารสนเทศ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และ
ปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถน าไป
วิเคราะห์เพื่อการวางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานและ
ใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
บุคลากร มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการบุคคลให้
ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการใช้
งานระบบ และเพ่ือขีด
ความสามารถของบุคลากร 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ควรจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงระบบต่างๆให้ทันสมัย 
2. เสนอแนะให้มีการน าระบบ
สแกนลายนิ้วแทนการลงชื่อ
ปฏิบัติงาน 

 
 



 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
 
 

ส่งเสริมให้บุคคลมีคุณภาพชีวิต
ในการท างานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุข
ในการท างาน โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

1. บุคลากรแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. สภาพความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
3. มีสวัสดิการผลตอบแทนพิเศษ 

1. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
2. ปรับปรุงสภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติการ 
4. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ให้มากขึ้น เช่น สื่อสังคม หรือ 
โซเซียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น 
2. ควรปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้มีเหมาะสมกับจ านวน
บุคลากร และเป็นการ
อ านวยการความสะดวกให้กับผู้
ติดต่อราชการ 

 



 
 

นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
5. นโยบายด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีการบริหารจัดการมี
คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
รับทราบปัญหาอุปสรรค และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องและ
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงานให้เป็นตามแผนงาน 
และทิศทางที่วางได้ 
 

1. แผนกลยุทธ์ 
2. มีแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
3. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

1. มีการกระจายอ านาจไปสู่
ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน 
เป็นผู้บังคับบัญชีในระดับต้น 
2.มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่
คุณภาพด้วยความมุ่งม่ัน 
รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่า 
และเกิดประโยคสูงสุด 
5. มีการติดตามและประเมินผล
ในการประชุมประจ าเดือน 

1. ควรมีการประชุมพนักงาน
เพ่ือติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------- 

นโยบาย รายการ การด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 1.การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง แผนอัตราก าลังเพ่ือท า
การวิเคราะห์ภารกิจงานและปริมาณงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
พนักงานจ้าง ให้สามารถรองรับภารกิจของหน่วยงาน และน าเสนอ ก.ท,จังหวัดเพ่ือ
ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1) 

 2. การสรรหาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 3. การด าเนินการรับโอนพนักงานเทศบาล  พนักงาน
ครูเทศบาล  พนักงานจ้าง 

ได้ด าเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จ านวน 1 ต าแหน่ง 

 4. การสรรหาพนักงานจ้าง 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



ของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------- 

นโยบาย รายการ การด าเนินงาน 
2.ด้านการพัฒนา 1. แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี 

 
 

 

 2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยการ
ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตรของแต่ละต าแหน่งสายงาน  

 3. จัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM) 
 
 

 

 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบการประเมิน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด เพื่อน าข้อมูลผลการประเมินมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนน (รอบการประเมิน 
คือ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. และ 1 ต.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี) 

 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------- 



นโยบาย รายการ การด าเนินงาน 
3 .ด้านการธ ารงรักษา

ไว้และแรงจูงใจ 
1. ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่ง - ด าเนินการจัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละต าแหน่งสายงานและแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 
 2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและ

ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง  

- ด าเนินการออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ( รอบ 1 ต.ค 63) และ 1 เม.ย. 64   

 3. บันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรของ
หน่วยงาน ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในระบบศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 4. ประกาศเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี
งบประมาณ 2564 พร้อมจัดท าประกาศเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

 5. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 

- ด าเนินกิจกรรม 5 ส ท าความสะอาด จัดระเบียบวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งปลูกต้นไม-้ตัดแต่งก่ิงไม้ บริเวณโดยรอบส านักงานเพ่ือสร้างความร่มรื่นเป็นระเบียบ
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ของเทศบาลต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------- 

นโยบาย รายการ การด าเนินงาน 



4 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 ประกาศประมวลจริธรรมของข้าราชการ - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามหัวข้อ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส าหรับข้าราชการจรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยาวิชาชีพ กลไลการบังคับใช้ประมวล
จริยธรรม ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและข้ันตอนการลงโทษ 

 
 


