รายงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตาบลวังเหนือ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

แบบรายงานการดาเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการวิเคราะห์อัตรากาลัง

โครงการ/กิจกรรม
จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566)
เพื่อกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
ภารกิจงานของเทศบาลตาบลวังเหนือ

ผลการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์อัตรากาลัง เพื่อ จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานเทศบาลในแต่ละ
ส่วนราชการ และนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ เทศบาลตาบลวังเหนือพิจารณา
2. ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี นาไปสู่การกาหนดจานวน/ตาแหน่ง
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง
ขอยุบเลิกตาแหน่งอัตรากาลังลูกจ้างประจา จานวน 1 ตาแหน่ง ได้แก่
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปีงบประมาณ 2565)
3. ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ.2564–2566)
ของเทศบาลตาบลวังเหนือ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเด็นนโยบาย
2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก

โครงการ/กิจกรรม
2.1 ดาเนินการตามแผนการสรรหาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือทดแทน
อัตรากาลังที่ออกหรือโอนย้าย
2.2 ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงาน มาดารงตาแหน่งที่ว่าง

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการขอให้ กสถ.ดาเนินการสอบแข่งขันแทนในตาแหน่ง ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.3 ดาเนินการขอให้ กสถ.ดาเนินการสอบแข่งขัน
แทนในตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรับสมัครบุคคลและดาเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2563 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสานักปลัด จานวน 2 อัตรา แต่งตั้งเมื่อวันที่
1 กันยายน 2563 และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงาน
สังกัด กองช่าง จานวน 1 อัตรา แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563
แจ้งความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ประเด็นนโยบาย
3. ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม
1. จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
สาหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ของแต่ละตาแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพื่อ
กาหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มี ทักษะ
หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
และเป็นเงื่อนไขในการ กาหนดระดับตาแหน่งให้
สูงขึ้น
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจาแนกความแตกต่าง
และจัดลาดับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้อย่าง
ชัดเจนและและมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ ประกอบการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ ข้าราชการใน
แต่ละตาแหน่ง และเป็นการ ส่งเสริมหรือเป็น
แรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและแข่งขันกัน ด้วยผลงาน

ผลการดาเนินงาน
มีการประกาศเทศบาลตาบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ครู และพนักงานจ้าง
สาหรับรอบการประเมิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/เลื่อน
ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง

มีการดาเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น กากับ ดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการ ตามความรู้ ทักษะ และสมรรถนะตามสาย
งานทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง

ประเด็นนโยบาย
4. ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือ - ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปกครองท้องถิ่นกาหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทันเวลาที่กาหนดเป็นปจจจุบัน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลขององค์กร
3. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อม โยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
บุคคลได้เช่น
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ของข้าราการ พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ HR - โปรแกรมระบบ E-laas, E-office, E-plan
E-gp, ccis

ประเด็นนโยบาย
5. ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน

โครงการ/กิจกรรม
1. พระราชบัญญัติบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
3. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขถึง 2549
4. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แก้ไขถึง 2559
5. ปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง กาหนดเงื่อนไข
และวิธีการกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของ
เทศบาล พ.ศ. 2558

6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลาปาง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ของ
เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่
2) พ.ศ.2558

ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการจ่ายเงินบานาญให้แก่ลูกจ้างประจา 1 ราย
เป็นประจาทุกเดือน ได้แก่ นายรังสรรค์ เกิดคูณทรัพย์
จานวน 11,145.00 บาท
ในส่วนของพนักงานเทศบาลที่ได้ดาเนินการเบิกจ่ายตรงจากสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ในส่วนของพนักงานจ้าง ได้ใช้สิทธิประกันสังคมตามมาตรา 35
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรให้กับพนักงานเทศบาล
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อบ้านพักให้กับพนักงานเทศบาล
ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาปาง ได้มีมติในที่ประชุม ก.ท.จ.ลาปาง
ครั้งที่ 11/๒๕63 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒563 ได้เห็นชอบคะแนน
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ โดยเทศบาลตาบลวังเหนือได้รับคะแนนประเมิน 90.45 คะแนน
ซึง่ ตามข้อ 2.2(1) ผลคะแนนประเมินตั้งแต่ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน
อัตราการจ่ายไม่เกิน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
และได้รายงานการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕63 แล้ว
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นนโยบาย
6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพันภายในองค์กร

โครงการ/กิจกรรม
1. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางาน เพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาลที่สะท้อนภาพการทางานของ
องค์กร เช่น กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม Big Cleaning
Day, จิตอาสา เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือกัน
จัดทากิจกรรม, และเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน บทบาท ภารกิจ หน้าที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของสานักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ให้
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ตลอดจนปจญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างการยอมรับ ทบทวน และ
แก้ปจญหาอันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการ
ส่งเสริมจริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการที่เทศบาลจัดขึ้น และที่จัดร่วมกับ
หน่วยงานอื่น สามารถประยุกต์หลักธรรมต่างๆ มา
ใช้ในการปฏิบัติราชการ
5. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร
ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบและแสดง
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร

ผลการดาเนินงาน
- จัดโต๊ะทางานให้เป็นสัดส่วน โดยแบ่งเขตพื้นที่ มีป้ายบอกแสดงอย่างชัดเจน
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
- กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตาบลวังเหนือ
- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กรกีฬาสัมพันธ์
- กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาช่วยเก็บขยะ
บริเวณพื้นที่สาธารณะและพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลวังเหนือ

- จัดประชุมพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ทุกเดือน

- จัดอบรมส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ประจาปี
2563
- จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตแก่บุคคล
ประจาปี 2563
- โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9 –
12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง

