
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของ เทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
 

นโยบาย 
 

การด าเนินงาน 
 

1. พิจารณาวางแผนอัตราก าลัง
สอดรับกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์กรตอบสนองตามความ
จ าเป็น และความเหมาะสม 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ราชการ 

ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหย่วน เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน 2564 
ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหย่วน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี รองนายกฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักงานปลัด
ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ รว่มกัน
วิเคราะห์อัตราก าลังในองค์กรเพ่ือร่วมกันวางแผนก าลังคน เพ่ือความ
เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายในด้านบุคคลและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ราชการ 

      
     

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

2. ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้ง 
รวมถึงประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ให้
โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 
 

ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เทศบาลต าบลหย่วน ได้ประกาศไว้ ผล
ประชุมสรุปได้ว่าพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ
ทุกคนของเทศบาลต าบลหย่วนได้ผลการประเมินในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับที่พึงพอใจในระดับดีมากทุกคน  พนักงานจ้างทั่วไปได้ผลการประเมิน
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากทุกคน 

พนักงานเทศบาล 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ คะแนนที่ได้ 
ผลการ
ประเมิน 

๑ นางสุกัญญา  หลายแห่ง ปลัดเทศบาล กลาง 89.6 ดีมาก 

๒ นายปราโมทย์  จั่นสกลุ ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 92.4 ดีเด่น 

๓ นางสาวศจิษฐา  บุญทา ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 89.6 ดีมาก 

4 นางกุลนิภา  ใจวังโลก นักทรัพยากรบุคคล ชก 91.8 ดีเด่น 

5 น.ส.อรณิชา  แสงศรีจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก 88.8 ดีมาก 

6 นายมานิตย์  จันทร์ต๊ะวัง นิติกร ชก 89.4 ดีมาก 

7 นายชัพวิชญ์  สมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุข ปก      82.4 ดีมาก 

8 น.ส.ปราณี  กองมงคล นักจัดการงานทั่วไป ชก 89 ดีมาก 

9 น.ส.ดนิตา  ชิตพรสกลุ นักพัฒนาชุมชน ชก 89.2 ดีมาก 

๑0 นางเยาวลักษณ์  จโูต นักวิชาการพัสด ุ ชก 83.2 ดีมาก 

๑1 นางอารีรัตน์  อินทะรังษี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ปง 85.6 ดีมาก 

๑2 นายสมศักดิ์  อ าข า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ปง 89.8 ดีมาก 

๑3 น.ส.บรรณสรณ์  ชัยชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ชง 89.4 ดีมาก 

๑4 นายศุภวิชญ์  ตนภ ู นายช่างโยธา ชง 88.4 ดีมาก 

 

 

 

 



ลูกจ้างประจ า  

ที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 

๑ นางรุ้งนภา  คันธิยะรตัน ์ นักจัดการงานท่ัวไป 87.6 ดีมาก 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  คน 

 

ชื่อ - สกุล 

 

ต าแหน่ง 

 

คะแนนการประเมิน 

 

ระดับ 

1. นายธนวฒัน์  เมธารัตนกร คนงานตกแต่งสวน 90.8 ดีมาก 

2. น.ส.ชีวัน  มาไกล ผู้ดูแลเด็ก 88.6 ดีมาก 

3. นายพสุธร  สนุันต๊ะ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา            89.9             ดีมาก 

           พนักงานจ้างทั่วไป 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คะแนนการ
ประเมิน 

ระดับ 

1.นายชชัวาลย์  หม่องยานะ พนักงานขับรถยนต ์ 90.5 ดีมาก 

2. นายวรโชติ  รตนชยัสกุล พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด
เบา 

90.6 ดีมาก 

3. นายนรินทร์  สองสีใส พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด
เบา 

91             ดีมาก 

4. นายนพดล  สุวรรณ คนงานประจ ารถขยะ 90 ดีมาก 

5. นายประกาศิต  หะยีแวนอร ์ คนงานประจ ารถขยะ 89 ดีมาก 

6. นางสาวศิรินันท์  หอมนาน คนงานทั่วไป 89.6 ดีมาก 

7. นางสาวมนัญชยา  พันตา ผู้ดูแลเด็ก 90 ดีมาก 

8. นางสาวศิรินภา  กาติ๊บ ผู้ดูแลเด็ก 90 ดีมาก 

การคลัง ๒ ราย 
 
1. นางเกศสุดา  สองสีใส 

 
 
คนงานทั่วไป 

 

        96 

 

ดีเด่น 

2. นายไพฑูรย์  ศรีจันทร ์ คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 90 ดีมาก 

กองช่าง 1 ราย 
 
1. นายศราวุธ  ธรรมาสุระ  

 
 
คนงานท่ัวไป 
 

 

88.6 

 

ดีมาก 



3. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวล
จริยธรรมอย่างเป็นระบบทั่วถึง 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลหย่วนและเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

ไดม้ีการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  ชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติตนในการด ารงตน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นระบบทั่วถึง สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหย่วนและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหย่วนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีมาก   ประจ าปี  2565          
 

         
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
โอกาสในกรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถอย่างเท่าเทียม
กัน ความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพ จะพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถตามคุณภาพและ
ผลส าเร็จของงานที่จะสะท้อน
การเป็นคนเก่ง และพฤติกรรม
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ าใจ 
มีคุณธรรม ยึดมั่นประโยชน์
ของส่วนรวมจะสะท้อนการเป็น
คนดี 
 
 

ได้ด าเนินจัดส่งบุคลากรต าแหน่งปลัดเทศบาลไปฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถหลักสูตรด้านพัสดุตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ”แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 แนบท้าย ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และแก้ไข
ปัญหาการท าหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ผู้
ควบคุมงาน การร่างขอบเขตของงาน TOR รายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ รูปแบบรายการงานก่อสร้าง การออกแบบงาน
ก่อสร้าง การก าหนดราคากลาง การแก้ไขสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การ
ขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา และหน้าที่ของ
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง” ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุมแกรนด์ราชพฤษ์ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

                    
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
 

ตัวชี้วัด 
 

5.ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานที่ดี  มีสุข
ภาวะที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มี
ความสุขในการท างาน โดยเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

- โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะร่างกายของบุคลากรในสังกัด       
2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย  
3. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
อันไม่พึงปรารถนา 
เป้าหมาย บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหย่วน                          
สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเทศบาลต าบลหย่วน 

 


