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ค าน า 
 

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพยากรส าคัญที่สุดขององค์กร เป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปูาหมาย  หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาสังคมและการเมือง การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ ในการ
แข่งขันสู่ระดับสากล ส่งผลให้ระบบราชการต้องปรับตัวให้เท่าทันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐจึงมีสิ่งท้าทายที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อม  ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  

 

เทศบาลต าบลยะรัง จึงได้ดาเนินการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากร
บุคคลขึ้น  เพ่ือสร้างระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย  
ก้าวหน้าในอาชีพ มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับให้ทันกับสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายจังหวัด  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจงานการบริการประชาชน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างบรรลุเป้าหมายต่อไป  
 

        เทศบาลต าบลยะรัง  
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นโยบายและกลยุทธก์ารบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตาน ี

 
 
1. ความเป็นมา  
 

ด้วยเทศบาลต าบลยะรังได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลยะรัง เป็นเทศบาลต าบลยะรัง  เมื่อปี พ.ศ. 2542  
เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีชุมชนจ านวน 5 ชุมชน 1,200 ครัวเรือน และ มีจานวนประชากร 4,873 คน 
เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีการก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 6 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการประปา และกองการศึกษา โดยมี
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนี้  
ภารกิจหลัก  

๑. การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. การรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๕. การพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
๖. การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ 
๗. การปูองกัน ปราบปรามยาเสพติดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
๘. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๙. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง  
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งทอ่งเที่ยว 
๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
๔. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม การสนับสนุน การปกครองและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๒. วิสัยทัศน์  
 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลยะรัง อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  
 

“เทศบาลต าบลยะรังเมืองน่าอยู่  องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  สังคมชุมชนเข้มแข็ง                                      
เมืองยะรังก้าวหน้าล้ าการพัฒนา” 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลยะรัง  
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ มีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 

3.1.1 พัฒนาและปรับปรุง ถนน คู คลอง ระบบระบายน้ าและทางเท้า 
3.1.2 พัฒนาและปรับปรุง ไฟฟูาและแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
3.1.3 พัฒนาและปรับปรุง ระบบประปา ส าหรับอุปโภคและบริโภค 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน มีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 
3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ 
3.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท การรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประสบภัย 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 
3.3.1 พัฒนาพื้นที่เทศบาลต าบลยะรังให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3.3.2 พัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสันทนาการ  
      มีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 

3.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการ 
3.4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว 

3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน มีแนวทางพัฒนา  ดังนี้ 
3.5.1 พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้พร้อมต่อการบริการประชาชน 
3.5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการบริหาร การปกครอง 
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๕. การวิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ดา้นทรัพยากรบุคคล (SWOT Analysis)  
๕.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง (Strength)  
1บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานให้ส าเร็จ  
3. บุคลากรมสี่วนร่วมและมีการท างานเป็นทีม  
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนางานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
5. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนา  
6. มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี (สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ สวัสดิการ)  
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. บุคลากรบางรายยังขาดความรู้ด้านวินัยและการปฏิบัติตนอย่างมีวินัยข้าราชการ 
2. การสื่อสาร ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรยังไม่พร้อม  
3. ขาดแคลนบุคลากร มีอัตราว่าง หลายต าแหน่ง 
4. บุคลากรบางรายยังไม่เชี่ยวชาญงานด้านที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
5. มีการเปลี่ยนแปลง โอน ย้ายของพนักงานบ่อยครั้ง ท าให้งานเกิดความไม่ต่อเนื่อง  
6. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณด้านบุคคล  
 
๕.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
โอกาส (Opportunity)  
1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
    กว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกิดข้ึนภายหลัง  
2. ระบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
   เนื่องจากเป็นนิติบุคคล  
3. มีระเบียบของหน่วยงานก ากับให้มีการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาบุคลากร 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายการท างานครอบคลุมทั่วประเทศ 
  
อุปสรรค (threats)  
1. ข้อจากัดของระเบียบ กฎหมาย ที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่ค่อยสอดคล้องกับบริษัทของงานท้องถิ่น 
2. นโยบายลดจานวนคนในภาครัฐ  
3. การกาหนดกรอบอัตรากาลังต้องอยู่ภายใต้วงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามท่ีระเบียบก าหนด 
4. สิทธิ สวัสดิการ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะได้รับช้ากว่าหน่วยงานอื่น 
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๖. นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เทศบาลต าบลต าบลยะรัง ได้วิเคราะห์สถานภาพและสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากรบุคคล (SWOT 
Analysis)  ด้านทรัพยากรบุคคล พร้อมมีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพ่ือให้การบริหารบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์  ( Vision) 
 “มุ่งพัฒนามาตรฐานทรัพยากรบุคคล  เน้นหลักคุณธรรม  สู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO)” 
 
พันธกิจ ( Mission) 

1. บริหารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจงานและก าลังคน 
2. บริหารงานบุคคลด้วยระบบมาตรฐานให้มีทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพสูง 
3. พัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกๆ ด้าน ให้บุคลากรทุกรายในสังกัดมีประสิทธิภาพสูง   
5. ส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร 

 
 

กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
 

1. ด้านการบริหารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
1.2 เป้าประสงค์  เพ่ือให้บริหารและวางแผนโครงสร้างระบบงาน แผนอัตราก าลัง และการบริหาร

อัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจงานและอัตราก าลังที่อยู่ มีการบริหารอัตราก าลัง การสรรหาตามระบบที่มี
คุณภาพ  มีอัตราก าลังที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน  

1.3 แนวทางการพัฒนา  
1.3.1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงาน แผนอัตรากาลัง ให้สอดคล้องภารกิจงานทุก 1 ปี  
1.3.2 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยวิเคราะห์อัตราก าลังที่มีอยู่ ภารกิจงาน ภาระค่าใช้จ่าย และ

แนวทางการพัฒนาบุคลากร ทุก 3 ปี  
1.3.3 มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม และสอดคล้องและครอบคลุม

ภารกิจงานของเทศบาล 
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2. ด้านมาตรฐานการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
2.1 เป้าประสงค์  เพ่ือให้บริหารงานบุคคลมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรมในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้น  เลื่อนระดับ และการให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  รวมการมอบหมายงานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานโดยใช้ความสามารถเต็มที่  และธรรมรงค์รักษาไว้บุคลากรที่มีคุณภาพ  

2.2 แนวทางการพัฒนา  
 2.2.1 พัฒนาระบบและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีความเป็นธรรม 
 2.2.2 มีแนวทางและประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน ที่มี
มาตรฐานและมีความเป็นธรรม  
 2.2.3 พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ  
 2.2.4 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อ รองรับการใช้งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบใน
อนาคต  
 

3. ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร  
3.1 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทั้งมาตรฐานการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัยในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ   
3.2 แนวทางการพัฒนา  

 3.2.1 มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติของบุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่บุคลากร ประจ าทุกปี 
 3.2.2 พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ในช่องทาง
ต่าง ๆ เช่น ประกาศ จดหมายข่าว เว็บไซต์ และระบบสื่อต่าง ๆ    
 3.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริม
การคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัย  

3.24. ส่งเสริมการปูองการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 

4. ด้านการพัฒนาบุคลกร 
4.1 เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาทุกด้านทั้งทักษะการปฏิบัติงาน 

ระเบียบกฎหมาย  และวิธีการปฏิบัติงาน ทัศนคติ วิสัยทัศน์การท างาน ให้บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และมีความเชี่ยวชาญ  มีความพร้อมสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

4.2 แนวทางการพัฒนา  
 4.2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี    
 4.2.2 ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากร เช่น การส่งเข้ารับการฝึกอบรม จัดโครงการฝึกอบรม การสอนงาน 
การถ่ายทอดความรู้ ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 4.2.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคี และการท างานเป็นทีม   

4.2.4 ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือรองรับระบบงานภาครัฐสมัยใหม่  
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5. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 

5.1 เป้าประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญกาลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจ
ในการท างาน ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการ
สื่อสาร ให้สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมใน
การท างาน และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ 

5.2 แนวทางการพัฒนา 
5.2.1. ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของบุคลากร เช่น การเลื่อนระดับในต าแหน่งที่

สูงขึ้น เลื่อนเลื่อนขั้น เลื่อนค่าตอบแทน  
5.2.2. มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ  
5.2.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน ส่งเสริมสถานที่ท างานมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางานที่น่าอยู่ 
5.2.4 จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ เช่น กองทุนช่วยเหลือ สวัสดิการกรณีปุวย/อุบัติเหตุ  

สวัสดิการการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ คลอดบุตร 
5.2.5 จัดกิจกรรมยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณประโยชน์ให้องค์กร ทุกปี 
5.2.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของบุคลากรและสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความกดดันหรือความเครียดในการท างาน 
5.2.7 ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
6. แผนปฏิบัติการ/โครงการ  

แผนปฏิบัติการ/โครงการ เพ่ือรองรับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลยะรังให้ด าเนินการจัดท าเป็นแผนด าเนินงานระยะปี  และให้มีทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจ าเป็น
สถานการณ์ นั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................. . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
เทศบาลต าบลยะรัง 

อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)    
เทศบาลต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง   จังหวัดปตัตาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง

ระบบงาน  
เพื่อให้มีโครงสร้างระบบงานที่เหมาะสม 6 ส่วนราชการ X / - X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมโีครงสร้าง

ระบบงานท่ีสอดคล้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั/ 
ทุกส่วนราชการ 

2 จัดท า/ทบทวนแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

เพื่อให้มีอัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจ
งาน และงบประมาณ  

6 ส่วนราชการ X / - X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมีอตัราก าลังที่
เหมาะสมกับภารกิจงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าทีj 
 

3 จัดท า/ปรับปรังค าสั่ง                
แบ่งงานมอบหมายงาน 

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
สองคล้องคลอบคลุมกับภารกิจงาน 

6 ส่วนราชการ 
 
 

X / - X / - X / - 3 วัน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

เทศบาลมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
งาน และเป็นธรรม 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบรหิารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าและพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน /เลื่อนขั้นฯ 

เพือ่มรีะบบการประเมินและเลื่อนขั้นฯ 
ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 

จัดท าและเผยแพร่
ให้บุคลากรทุกคน
ทราบ 

X / - X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง การบริหารงานบุคคลมี
มาตรฐาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

 
2 
 

การคัดเลือกบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมาปฏบิัติงานใน
องค์กร 

เพื่อให้มีองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิมา
ปฏิบัติงานในองค์กร  

พิจารณาคัดเลือก
บุคลกรอย่าง
มาตรฐาน 

X / - X / - X / - เกณฑ์คดัเลือก
ร้อยละ 60 

ได้บุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองภารกจิงานได้
อย่างครบถ้วน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท่ี 

3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู/
โปรแกรมสารสนเทศด้าน
บุคลากร 

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ดี มคีวามเที่ยงตรง รวดเรว็ 

พัฒนาระบบ 3 
ระบบโปรแกรมให้
ส าเรจ็ใช้งานได้ด ี

X / - X / - X / - 3 ระบบโปรแกรม 
(Elass,จ่ายตรง,
บุคลากรท้องถิ่น) 

เทศบาลมีข้อมลูสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคลที่
ทันสมัยใช้งานไดร้วดเร็ว 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผน/มาตรการปูองกัน

การทุจริต ช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ 

เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการ
ปูองกันการทุจริต 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

X   
/ - 

X  
 / - 

X   
/ - 

ไม่มีการทุจรติ 
(0%) 

เทศบาลมีการท างานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจรติ 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 จัดท าประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ

X  

 / - 
X  
/ - 

X   
/ - 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน/ผิด
จริยธรรม (0%) 

เทศบาลมีการท างานด้วย
ระบบคณุธรรมจรยิธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 จัดท าช่องทางการร้องเรียน
ด้านบุคคล 
 

เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางการร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรม หลายช่องทาง 

บุคลากร 60 ราย  
ใช้เป็นช่องทาง 

X  
 / - 

X  
/ - 

X  
 / - 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

บุคลากรสามารถร้องเรยีน
ของความเป็นธรรมได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน+คุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และวินยั 

บุคลากร 50 ราย X   
350,000 

X   
350,000 

X   
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม
และวินัย 

บุคลากร 60 ราย X  

 / - 
X  
/ - 

X   
/ - 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลกรให้

สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
บุคลากร 60 ราย  X   

/ - 
X  
 / - 

X   
/ - 

ได้รับการพัฒนา 
100% 

เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคล
กรเป็นไปตามแผน 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

บุคลากร 50 ราย X   
350,000 

X   
350,000 

X   
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีการพัฒนาการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรมีประสิทธิภาพการ
ท างาน 

บุคลากร 60 ราย X  

 / - 
X  
/ - 

X   
/ - 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วินัยในการท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 ส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลการมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ท างานมากขึ้น  

บุคลากร 60 ราย X  
500,000 

X  
500,000 

X  
500,000 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลากรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 
 

ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เข้าถึงและใช้งานได้ตลอดเวลา 

บุคลากร 60 ราย 
 
 

X / - X / - X / - บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลกรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เวลาด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 มีการส่งเสรมิแผน

ความก้าวหน้า/ความมั่นคงใน
อาชีพ  

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ
การท างาน การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ มี
ต าแหน่งและรายได้เพิม่ขึ้น 

บุคลากร 60 ราย X 
6,000 

X  

6,000 
X   

6,000 
อัตราการย้าย 
65% (1 ปี) 

พนักงานเทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจการท างาน รักและ
มันคงในองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน  

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีและมสีถานท่ีท างานนา่อยู ่

ส่วนราชการ 6 
ส่วนราชการ  

X  

 / - 
X  
/ - 

X   
/ - 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

-ส านักปลัด 
งานเจ้าหน้าท ี
-ทุกส่วนราชการ 

3 จัดสวสัดิการนอกเหนือท่ีรัฐ
จัดให้แก่บุคลกร 
 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตบลุากรและ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

บุคลากร 60 ราย  X  
 / - 

X  
/ - 

X  
 / - 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ดีเด่น 
 

เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย X  
 / - 

X  
/ - 

X  
 / - 

ปีละ 1 ครั้ง ได้บุคลากรตัวอย่างและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

   ค าสั่งเทศบาลต าบลยะรัง 
       ที่  160/๒๕60 

    เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  
………………………...................………. 

  เพ่ือให้การจัดท านโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลยะรัง เป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพและประเมินผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563  จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 48 เตรส และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท านโยบายและกลยุทธ์การ 
บริหารทรัพยากรบุคคล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)  ดังต่อไปนี้ 
  1. นายกเทศมนตรียะรัง                   ประธานกรรมการ 

2. ปลัดเทศบาลต าบลยะรัง                 กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                           กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง             กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง             กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข            กรรมการ 
7. เจ้าพนักงานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล                 กรรมการ/เลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที ่ จัดท านโยบายและและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563) ของเทศบาลต าบลยะรัง  และการให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
      

สั่ง  ณ  วันที่   25   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
                                   (นายอาแซ  วาแม)                                          
                              นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

............................................ 
 

  ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือเป็น
มาตรฐานปูองกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการปูองกันการทุจริตเชิงรุกที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลยะรัง เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงก าหนดแนวทาง
นโยบายมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งในปูองกันการทุจริตตรวจสอบได้ ลดการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกัน คือ มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจ โดยก าหนดแนวทางดังนี้  

1. ให้คู่มือการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฎิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน  
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
3. ให้มีการน าเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สามารถสืบค้นได้  
4. ให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงาน  
5. ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฎิบัติงาน เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นมาตรฐาน

และถูกต้องเสมอ  
 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

   
 
  (นายอาแซ  วาแม) 
นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลต าบลยะรัง   
อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 

 
*************************************************** 

 

โดยที่ข้าราชการของเทศบาลต าบลยะรัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการ
ให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นมีความประพฤติส านึกใน
หนา้ทีส่ามารถประสานงานกบัทุกฝา่ยตลอดจนปฏิบัติหนา้ทีร่าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้
มีข้อบังคับ เทศบาลต าบลยะรัง ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรี
และส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการเทศบาลต าบลยะรังจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา
และยกย่องของบคุคลโดยทั่วไป  จงึออกข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลต าบลยะรัง ไว้โดยต่อไปนี้ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุม่เทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการทางาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือพวกพ้อง

หมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลยะรัง ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางทีเ่ทศบาลต าบลยะรังเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง 
๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
๘. หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ 

/หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลต าบลยะรังออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่
และ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลต าบลยะรัง 

๙. ดูแลทรัพยส์ินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง 

     จรรยา... 
 



-2- 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบ้ังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 

 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์ 
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากข้ึน 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณาน าไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
ที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วยความ 
เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะเทศบาลต าบลยะรัง   มีอ านาจเหนือกว่าให้
เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอ่ืนซึ่งต้อง
ประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖0 
 
 

 
 (นายอาแซ  วาแม) 

 นายกเทศบาลต าบลยะรัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ประกาศองค์เทศบาลต าบลยะรัง 
 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้าง  เทศบาลต าบลยะรัง 
------------------------------------------ 

            เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความเป็นธรรม  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี  
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
ข้อ 327, 328, 330, 331 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2547  (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 39 ก าหนดให้เทศบาลประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดทราบและด าเนินการแต่ละรอบการ
ประเมิน  ดังนั้น เทศบาลต าบลยะรังจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ประจ าปี รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  ดังต่อไปนี้ 
                    ข้อ 1  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

  ข้อ 1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ให้ค านึงถึง 
“ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management)” โดยมีองค์การประกอบการประเมินและสัดส่วนคะแนน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  โดยประเมินผลจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพของงาน 
ความรวดเร็ว หรือตรงเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

(2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะ หลัก สมรรถนะ
ประจ าผู้บริหาร และสมรรถนะประจ าสายงาน 

ข้อ 1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ได้แก่ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน
เกี่ยวกับการมอบหมายโครงการ/งาน/กิจกรรมในการปฏิบัติราชการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และค่า
เปูาหมาย ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 
                    (2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เป็นการระบุจ านวนสมรรถนะ ที่ใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้าน และสมรรถนะประจ าสายงาน 3 ด้านส าหรับต าแหน่งทั่วไปและ  

ข้อ 1.3 ระดับผลการประเมิน ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมิน 
เป็น 5 ระดับ ได้แก่  

(1) ระดับดีเด่น     ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดบัดีมาก   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90  
(3) ระดับดี        ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70  
(5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  

 ข้อ 1.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้แบบตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ข้อ 2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 
                    ข้อ 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปให้ประเมิน
จากผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างผู้นั้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยมีสัดส่วนของงาน ดังนี้ 
 ข้อ 2.1.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ร้อยละ 80 พิจารณาจาก 

   (1) ปริมาณผลงาน 
   (2) คุณภาพของงาน 
   (3) ประโยชน์ของงาน ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
ข้อ 2.1.2 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ให้น าสมรรถนะของพนักงานส่วน

ต าบลมาใช้ส าหรับการประเมินพนักงานจ้างโดยอนุโลม ดังนี้ 
  (1) พนักงานจ้างทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยก าหนดระดับ

สมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 1 
  (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ไม่รวมถึงพนักงานตามภารกิจส าหรับ ผู้มีทักษะ ให้ประเมิน

สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ และประเมินสมรรถนะประจ าสายงานอย่างน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกับพนักงานส่วนต าบล
ในลักษณะงานเดียวกัน  โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการในระดับปฏิบัติงานหรือระดับปฏิบัติการแล้วแต่
กรณ ี

  (3) พนักงานจ้างตามภารกิจส าหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 2 

  (4) พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 ด้าน  และสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์    เพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น 
โดยก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง/ต้องการ ในระดับ 3 
                     ข้อ 2.2 ระดับผลการประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ให้จัดกลุ่มคะแนนผล
การประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ได้แก่  

 (1) ระดับดีเด่น     ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ถึง 100 
 (2) ระดับดีมาก   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95  
 (3) ระดับดี        ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 แต่ไม่ถึงร้อยละ 85 
 (4) ระดับพอใช้   ต้องมีช่วงคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 65 แต่ไม่ถึงร้อยละ 75  
 (5) ระดับต้องปรับปรุง ต้องมีช่วงคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 65  
ข้อ 2.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ใช้แบบประเมินตามท่ีคณะกรรมการ 

พนักงานเทศบาลก าหนด 
                  ข้อ 3 ให้จัดท าข้อตกการปฏิบัติราชการ (แบบประเมิน) ในช่วงต้นรอบประเมิน และในระหว่างรอบการ
ประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งคอยให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายและผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
 

 ข้อ 4 เมื่อครบรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งเป็นผู้ประเมินและส่วนราชการต้นสังกัดของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ด าเนินการดังนี้ 
  (1) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
  (2) จัดส่งบัญชีรายชื่อ/ผลคะแนนประเมินให้ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือจัดท าบัญชีรายชื่อ ตามล าดับ
คะแนนผลการประเมิน 
 
 



 
 ข้อ 5 ให้ส่วนราชการเสนอบัญชีรายชื่อ ตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณามาตรฐานและเป็นธรรมของการประเมิน ก่อนที่จะเสนอผลการ 
ประเมินต่อนายกเทศมนตรี เพื่อน าไปใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง  เลื่อนค่าตอบแทน  และใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงานบุคคลที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    1     เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
   
 
 
 

                   (นายอาแซ   วาแม)     
                         นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลยะรัง 
เรื่อง  ก าหนดจ านวนวันลาและจ านวนครั้งการมาท างานสาย  

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน 
------------------------------------------   

          ตามประกาศคณะกรรมการพนักเทศบาลจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2545 (แก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 230 (8) และ (9) และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานีเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ข้อ 31 (4) และ (5) ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ในแต่ละรอบในครึ่งปีแล้วมาต้องไม่ลาหรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่นายกเทศมนตรีก าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว นั้น 

  เทศบาลต าบลยะรัง ได้พิจารณาค านึงถึงลักษณะงานที่ต้องมีการบริการประชาชนและสภาพพ้ืนที่อัน
เป็นที่ตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลยะรัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท การเดินทางไปมา                    ไม่สะดวก 
และอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงประกาศก าหนดจ านวนครั้งการลาและ
การมาท างานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง เลื่อน
ค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. การพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ในแต่
ละรอบการประเมิน ต้องไม่ลาและมาท างานสายตามที่ก าหนด  ดังนี้ 

(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ  
    ยกเว้นการลา 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย เฉพาะวัน 
 ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าวด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
-ลาไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ 
-ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 18 ครั้ง  

ข้อ 2 การพิจารณา.... 
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ข้อ 2. การพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน จ านวน 0.5 ขั้น ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า  ใน

แต่ละรอบการประเมิน ต้องไม่ลาและมาสายตามก าหนด ดังนี้ 
(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ 
    ยกเว้นการลา 9 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย เฉพาะวัน 
 ลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมายว่าวด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดนิทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
-ลาไปปฏิบัติงานระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ 
-ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
 ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน 
-ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 24 ครั้ง  
 
 
 

ข้อ 3. การพิจารณาผู้ที่จะได้เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปี ต้องไม่ลาและมา
ท างานสายตามก าหนด ดังนี้ 

(1) ลากิจและลาป่วย ไม่เกิน 23 วันท าการ  
ยกเว้นการลา 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

-ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุอาระเบีย ไม่เกิน  
 120 วัน 
-คลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน 
-ลาปุวยซึ่งจ าเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว รวมกันไม่เกิน 
 60 วันท าการ 
-ลาปุวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไป 
 หรือเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
-ลาพักผ่อน 
-ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
การนับวันลาไม่เกิน 23 วันท าการ ส าหรับวันลากิจส่วนตัวและวันลาปุวยให้นับเฉพาะวัน 

ท าการ 
(2) มาท างานสายไม่เกิน 18 ครั้ง  

ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่     1      เมษายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
                  (นายอาแซ  วาแม) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบิัติการ 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
เทศบาลต าบลยะรัง 

อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)    

เทศบาลต าบลยะรัง  อ าเภอยะรัง   จังหวัดปตัตาน ี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบรหิารโครงสร้างระบบงานและอัตราก าลัง  
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง

ระบบงาน  
เพื่อให้มีโครงสร้างระบบงานที่เหมาะสม 6 ส่วนราชการ 

√/ - 
X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมโีครงสร้าง

ระบบงานท่ีสอดคล้องและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั/ 
ทุกส่วนราชการ 

2 จัดท า/ทบทวนแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

เพื่อให้มีอัตราก าลังสอดคล้องกับภารกิจ
งาน และงบประมาณ  

6 ส่วนราชการ 
√/ - 

X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง เทศบาลมีอตัราก าลังที่
เหมาะสมกับภารกิจงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าทjี 
 

3 จัดท า/ปรับปรังค าสั่ง                
แบ่งงานมอบหมายงาน 

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
สองคล้องคลอบคลุมกับภารกิจงาน 

6 ส่วนราชการ 
 
 

√/ - 
X / - X / - 3 วัน ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 
เทศบาลมีการมอบหมาย
งานท่ีเหมาะสมกับภารกิจ
งาน และเป็นธรรม 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบรหิารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าและพัฒนาเครื่องมือ

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน /เลื่อนขั้นฯ 

เพื่อมีระบบการประเมินและเลื่อนขั้นฯ 
ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม 

จัดท าและเผยแพร่
ให้บุคลากรทุกคน
ทราบ 

√/ - 
X / - X / - ปีละ 1 ครั้ง การบริหารงานบุคคลมี

มาตรฐาน บุคลากรมีความ
พึงพอใจ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

 
2 
 

การคัดเลือกบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมาปฏบิัติงานใน
องค์กร 

เพื่อให้มีองค์กรมีบุคลากรที่มีประสิทธิมา
ปฏิบัติงานในองค์กร  

พิจารณาคัดเลือก
บุคลกรอย่าง
มาตรฐาน 

√/ - 
X / - X / - เกณฑ์คดัเลือก

ร้อยละ 60 
ได้บุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองภารกจิงานได้
อย่างครบถ้วน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

3 พัฒนาระบบฐานข้อมลู/
โปรแกรมสารสนเทศด้าน
บุคลากร 

เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่ดี มคีวามเที่ยงตรง รวดเรว็ 

พัฒนาระบบ 3 
ระบบโปรแกรมให้
ส าเรจ็ใช้งานได้ด ี

√/ - 
X / - X / - 3 ระบบโปรแกรม 

(Elass,จ่ายตรง,
บุคลากรท้องถิ่น) 

เทศบาลมีข้อมลูสารสนเทศ
การบริหารงานบุคคลที่
ทันสมัยใช้งานไดร้วดเร็ว 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม และวินัยบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผน/มาตรการปูองกัน

การทุจริต ช่องทางสื่อสาร
ต่าง ๆ 

เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติในการ
ปูองกันการทุจริต 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ √/ - 

X  
 / - 

X   
/ - 

ไม่มีการทุจรติ 
(0%) 

เทศบาลมีการท างานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจรติ 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 จัดท าประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย  
ทราบและปฏิบัต ิ √/ - 

X  
/ - 

X   
/ - 

ไม่มเีรื่อง
ร้องเรียน/ผิด
จริยธรรม (0%) 

เทศบาลมีการท างานด้วย
ระบบคณุธรรมจรยิธรรม มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 จัดท าช่องทางการร้องเรียน
ด้านบุคคล 
 

เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางการร้องเรียน 
ขอความเป็นธรรม หลายช่องทาง 

บุคลากร 60 ราย  
ใช้เป็นช่องทาง √/ - 

X  
/ - 

X  
 / - 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

บุคลากรสามารถร้องเรยีน
ของความเป็นธรรมได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน+คุณธรรม จริยธรรมฯ 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จรยิธรรม และวินยั 

บุคลากร 50 ราย 
√/   

350,000 

X   
350,000 

X   
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมคีุณธรรมจริยธรรม
และวินัย 

บุคลากร 60 ราย 
√/ - 

X  
/ - 

X   
/ - 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมและวินัยในการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลกรให้

สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
บุคลากร 60 ราย  

√  
/ - 

X  
 / - 

X   
/ - 

ได้รับการพัฒนา 
100% 

เทศบาลได้มีการพัฒนาบุคล
กรเป็นไปตามแผน 
 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2  โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
 

ให้บุคลการมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

บุคลากร 50 ราย 
√/ 

350,000 

X   
350,000 

X   
350,000 

ได้รับความรู้
แนวคิดที่ดี  
95 % 

บุคลากรมีการพัฒนาการ
ท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

3 กิจกรรมประชุมประจ าเดือน 
 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการ
ท างาน 

บุคลากร 60 ราย 
√ /  

- 

X  
/ - 

X   
/ - 

ประชุมเดือนละ 
1 ครั้ง 

บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ
วินัยในการท างานมากขึ้น 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 ส่งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้บุคลการมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ท างานมากขึ้น  

บุคลากร 60 ราย 
√/  

500,000 

X  
500,000 

X  
500,000 

บุคลากรไดร้ับ
การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลากรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

5 
 

ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

เพื่อจัดการองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรได้
เข้าถึงและใช้งานได้ตลอดเวลา 

บุคลากร 60 ราย 
 
 

√/ - 
X / - X / - บุคลากรไดร้ับ

การพัฒนา          
ร้อยละ 60 

เทศบาลมีบคุลกรที่มี
คุณภาพ การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างาน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ/งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
1 มีการส่งเสรมิแผน

ความก้าวหน้า/ความมั่นคงใน
อาชีพ  

เพื่อให้บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ
การท างาน การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ มี
ต าแหน่งและรายได้เพิม่ขึ้น 

บุคลากร 60 ราย 
√/  

6,000 

X  

6,000 
X   

6,000 
อัตราการย้าย 
65% (1 ปี) 

พนักงานเทศบาลมีขวัญและ
ก าลังใจการท างาน รักและ
มันคงในองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าที ่

2 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตในการท างาน  

เพือ่ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ที่ดีและมสีถานท่ีท างานน่าอยู ่

ส่วนราชการ 6 
ส่วนราชการ  √ 

 / - 

X  
/ - 

X   
/ - 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

-ส านักปลัด 
งานเจ้าหน้าท ี
-ทุกส่วนราชการ 

3 จัดสวสัดิการนอกเหนือท่ีรัฐ
จัดให้แก่บุคลกร 
 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตบลุากรและ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

บุคลากร 60 ราย  
√/ - 

X  
/ - 

X  
 / - 

มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 95 

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานและสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี รักองค์กร 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

4 กิจกรรมยกย่องบุคลากร
ดเีด่น 
 

เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคลากรที่มีการ
ปฏิบัติงานดีเด่นและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

บุคลากร 60 ราย 
√ / - 

X  
/ - 

X  
 / - 

ปีละ 1 ครั้ง ได้บุคลากรตัวอย่างและเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน 

ส านักปลดั 
งานเจ้าหน้าท ี
 

 
 
 
          (ลงชื่อ)                             ผู้รายงาน                                                                        (ลงชื่อ)                           รับทราบ 
                 นางแวรูณี  วาแม                                                                                                         นายอาแซ   วาแม 
        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                                                                             นายกเทศมนตรีต าบลยะรัง 


