
 



 
 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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จัดทำโดย 
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองน่าน 

อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลเมืองน่าน  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการดำเนินงาน 

1. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 
    - เทศบาลเมืองน่านได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระบบงาน  จัดทำ
กรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ภารกิจของเทศบาล  และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงไป 
   - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีหลักการ คือ การ
กำหนดสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพ่ือใช้ประกอบ
ในการสรรหาเพ่ือให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตาม
ตำแหน่งงานที่ต้องปฏิบัติ 
   
 

1 . ดำเนิ นการจัดทำแผน อัตรากำลั ง 3  ปี  ป ระจำปี
งบประมาณ 2564 -2566  ประกาศใช้แผนเมื่อวันที่ 1   
ตุลาคม  2563  เพ่ือเป็นการกำหนดตำแหน่งให้สอดคลัอง
กับวิสั ยทัศน์   พันธกิจ  ภารกิจของเทศบาลเมืองน่ าน  
ตลอดจนเพ่ือควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ตามมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
2. การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 2564 (2564 -2566)  ประกาศใช้แผนเมื่อ
วันที่   1  มีนาคม  2564  โดยเป็นการปรับปรุงตาม
ประกาศหลักเกณฑ์โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ
เทศบาล 
3. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจซึ่งเป็นตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  เพ่ือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน  จำนวน  3  
ตำแหน่ง  ดังนี้ 
      1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โรงเรียนจุมปี
วนิดาภรณ์  เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) ผู้ผ่านการสรร
หาและเลือกสรร เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่  1  
มีนาคม  2564 
      1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์  เทศบาเมืองน่าน(บ้านภูมินทร์)  ไม่
มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
      1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา)  โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคาร เทศบาเมืองน่าน (บ้านพระเนตร)  ผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรรเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างตั้งแต่
วันที่ 1  มีนาคม  2564 
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2. มีความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
    - การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลโดย
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกได้
ทราบ 
    - ดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติโดยเคร่งครดั 

- การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ เพ่ือปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน  
จำนวน  3  ตำแหน่ง  ประกอบด้วย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  และ
ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา)  โดยเทศบาลเมืองน่านได้
ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดน่าน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่  1  กรกฎาคม  2547   
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจทางเวบไซต์ของเทศบาล  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.น่าน) และ
ส่งประกาศประชาสัมพันธ์ไปยัง อปท.อื่น ทางไปรษณีย์ 
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการสรรหา
แ ล ะ เลื อ ก ส ร ร พ นั ก ง า น จ้ า ง ต า ม ภ า ร กิ จ  แ ล ะ
คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดำเนินการสรร
หาและเลือกสรรให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
รายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ  ให้นายกเทศมนตรี
รับทราบ   
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการดำเนินงาน 

3. สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความรู้เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ
และสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและ
เป้าหมายขององค์กร 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองน่าน 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
หลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในด้านระเบียบ
กฏหมายแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง   
3. เทศบาลเมืองน่านมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาล
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางระบบอิเล็ทรอนิกส์ในรูปแบบ
ของเวปไซต์ของเทศบาล เพ่ือบุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ 
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4. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ เน้น
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

เทศบาลเมืองน่ าน  กำหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ปีละ 2 ครั้ง  โดยนำ
สมรรถนะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ งมาใช้ เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลและนำผลการประเมิน
มาประกอบในการพิจารณาด้านการบริหารงานบุคคล 
ดังนี้ 
   1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง  
   2. การเลื่อนระดับ เลื่อนวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล 
   3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามสายงาน 
   4. การขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับ
ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมที่
จะขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปสู่เป้าหมาย 

1. จัดประชุมพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองน่านเพ่ือ
รับทราบนโยบายการทำงานของเทศบาล 
2. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน 

  
 

6.ให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็น
ธรรมเหมาะสมกับที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 
 

1. จัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพเพ่ือให้บุคลากร
ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่ง 
2. การดำเนินการการบริหารงานบุคคลครูเพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะรอบ ตุลาคม  2563  ในวิทยฐานะ
ชำนาญการ จำนวน  4  ราย  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่   1  
พฤศจิกายน  2563  ดังนี้ 
    1. นางปาริฉัตร  อุทธวงค์  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร   
    2. นางปวันรัตน์  อ่อนดี  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 
    3. นางอวิกา  อาทจา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองน่าน 
    4 . นางสาวขนิษฐา  สมคำ  ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองน่าน 
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7. ส่ งเสริมให้บุ คลากรประพฤติปฏิบัติ ตน เป็น
แบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

1. จัดทำประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงหลักธรรมา 
ภิบาลในการปฏิบัติงาน 
2. จัดทำประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลและแจ้งเวียนให้พนักงานในองค์กร
รับทราบ 

   
 
 

 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       
        ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ ในช่วงปีงบปะมาณ 
2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จึงทำให้การปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ของเทศบาลเมืองน่าน ต้องมีปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค และ                 
ตามประกาศของจังหวัดน่าน จึงทำให้มีการปรับแผนการทำงานเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค
ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การกักตัวของพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงให้
ทำงานที่บ้าน (Work from Home : WFH) จึงทำให้การดำเนินการตามนโยบายการบริงานทรัพยากรบุคคลในด้าน
ต่างๆ ไม่สามารถทำได้ หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ เป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการจาก
แผนงานที่กำหนดไว้ 
        
        ข้อเสนอแนะ  ให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในบางงาน            
ให้พนักงานมีการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการสื่อสารและการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา พนักงานในฝ่ายงาน กองงาน สามารถ
ทำงานแทนกันได ้
 
 
 

 


