
แบบรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและ 
การวางแผนอัตราก าลัง 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับ
บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับภารกิจ 

 2. น าสมรรถนะมาเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ในด้านการสรรหา การเลื่อนขั้น การเลื่อนระดับ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการ
ก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 

 3. จัดท าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ - คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
เทศบาล 
 
 

 4. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งและการบริหารจัดการคนดี     
คนเก่ง ในองค์กร 

- มีการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงาน 
จากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง 1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ก าหนดโครงสร้างและ

กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหมแ่ละการปรับปรุงต าแหน่งที่มีอยู่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน และพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ
ส่วนราชการในปัจจุบัน 
 

 2. การด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลเพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง 

- มีการด าเนินการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลเพ่ือมาด ารง
ต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 
    > รับโอน ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
สายงานผู้บริหาร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 1 อัตรา 
    > รับโอน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 
    > รับโอน ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 
 

 3. การด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล - ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชี
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์ไปบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่
เทศบาลต าบลปงยางคกร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขัน 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินการตามแผนฯ ให้

สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 และพิจารณาบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่งให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
 

 2. จัดท าแผนพัฒนาตามต าแหน่งงาน สายงานอาชีพตาม
สมรรถนะ  

- คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
เทศบาล 
 
 

 3. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล มีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ อุทิศเวลาส่วนตนให้กับองค์กร 

- มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องวินัย 
- การร่วมกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน เช่น การท าความสะอาดล าน้ า ล าเหมือง , การปรับ
ภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะบริเวณเส้นทางสัญจรในชุมชน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. สร้างแรงจูงใจในการท างาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 
- การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
โดยการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล การ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ การเลื่อน
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
- การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความปลอดภัย 
ด้านสุขลักษณะ ส่งเสริมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    >การจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในที่ท างาน 
    >จัดท าป้ายเตือนในจุดที่เสี่ยงต่อการเกดิอันตราย เช่น 
บริเวณใต้บันไดที่อาจเดินบริเวณชั้น 1 แล้วมองไม่เห็นท้อง
บันไดท่ีค่อนข้างต่ า 

 2. โครงการยกย่องพนักงานดีเด่น  -  
 

 3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่ร้องขอ 
- ส่งเสริม สนับสนุน การจัดให้มีระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส าหรับการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร 
- จัดให้มีอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน - จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็น

ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
ให้ความรู้ทักษะและสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอ
ภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

 2. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 
1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
 

6. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

1. จัดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการ - ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประจ าปี 2563 
 
 

 2. จัดให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น - ข้อบังคับเทศบาลต าบลปงยางคก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 

 3. จัดให้มีแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

- แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
 

 
 


