
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ 
เทศบาลตำบลสิริราช   อำเภอแม่ทะ    จังหวัดลำปาง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ด้านการสรรหา 
 
 
 
 

1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและ กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของ
เทศบาลตำบล 

ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนด
ปรับปรุง ตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตม
ประกาศใช้แผน อัตรากำลัง๓ ปี (พ.ศ.2561-2563) 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.2562 เพ่ือรองรับภารกิจ
ของหน่วยงาน และ การพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ 
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
 
 

 1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตรากำลังที่ลาออก หรือโอนย้าย 

๑. ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ใน
ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักปลัด ตั้งแต ่  
3 -13  เดือนธันวาคม  2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 
2561  
๒. ดำเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ที่ว่าง ตาม
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
3. ดำเนินการร้องขอให้ สกถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน
แทน ในตำแหน่งที่ว่าง 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เขา้รับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

๑. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดำเนินการเสร็จสิ้น
ขบวนการ และ ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
จ้าง ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 



 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ๒. ประกาศรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ที่ว่าง ตาม 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และมีผู้มาดำรงตำแหน่งนัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏิบัติการ เมือ่
วันที่ 4  มิถุนายน  2562  และ ตำแหน่ง คร ูเมื่อ
วันที่  1  พฤษภาคม  2562  
3. อยู่ระหว่างการสรรหาในตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. 
ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ในตำแหน่งที่ว่าง  
- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62  

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการดำเนินการ 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และ

ดำเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 
- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบุคลากร เขา้รับการ 
อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่ง ให้
เป็นไป ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลำกร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนา บุคลำกรแต่ละตำแหน่ง 

- มีการวางแผนกำรพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ตามสายงานความกา้วหน้า ในแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

 
 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning  

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้าหน้ำที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ E-learning ในวิชำความรู้ทั่วไปและเฉพาะ 
ตำแหน่ง  

 2.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กำหนดตำแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับ
การ อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่ง
ตามสายงาน 



 2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลำกร - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทำงาน 
บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้ง ติดตาม และนำผลความ
พึงพอใจของพนักงาน มาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพ้ืนฐาน
ของพนักงาน 

 
๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย งานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ  

- หน่วยงาน มีการประชำสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน สายงานตำแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ดังกล่าว  

 3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกร
ในระบบศูนย์ ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดทุก
ระยะ แล้ว เสร็จที่กำหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

- หน่วยงานมีการถา่ยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลการ
พิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้  

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้ง ที่ 1-
2/2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
หนา้ที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1-2/2562 ตาม
คำสั่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกล่าว  
 



 3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น  ด้านการปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์
ต่อสาธารณชน 

- มีพนักงานเทศบาลได้รับการพิจารณาความดี
ความชอบ  จำนวน  2  ราย 

 3 .6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร 
ในดา้น สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน ด้านการ มีส่วนรวมในการทำงาน 

- ดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้
เจ้าหน้าที ่เขา้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงำนอย่าง 
ครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการ 4.1 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด รับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลตำบลสิริราช  ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  
 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้าหนา้ที่รับทราบประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลตำบลสิริราช  ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น   

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็น ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำแหน่งที่ว่าง อีก หนา้ที่หนึ่ง ตามคำสั่ง เทศบาล
ตำบลสิริราช  
- ดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กอง และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตาม
คำสั่ง เทศบาลตำบลสิริราช ที่ 554/2561 ลงวันที่ 
12  ตุลาคม  2561 
- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ตามคำสั่ง 
เทศบาลตำบลสิราชที่ 048/2562  ลงวันที่ 16 



มกราคม  2562  
- ดำเนินการปรับปรุงการทำงานและมอบหมายหน้าที ่
ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนง.จ้าง 
ปฏิบัติหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาล  

 
 
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงานตามแผนการ
เสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕6๓ 

- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ 
ดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 


