
 

 
 

แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 
 

เทศบาลต าบลบ้านแป้น อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลบ้านแป้น 
 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีเพื่อใช้ในการก าหนด 
โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่รองรบัภารกิจ 
ของเทศบาลต าบลบ้านแป้น 

ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดต าแหน่ง 
ใหม่เพ่ิมรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา 
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับ ส่วนราชการใน 
ปัจจุบัน หรือยุบเลิกต าแหน่งหรอการเกลี่ยต าแหน่งให้ 
เหมาะสมกับภาระงาน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหา ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง  
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการสรรหา 
    - ไม่มีการด าเนินการ 
2.ด าเนินการโอนย้าย 
    - ต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง 
    - ต าแหน่ง นิติกร ช านาญการ  
    - ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
    - ต าแหน่ง นักสันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.ด าเนินการขอให้ กสถ. 
    - ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
    - ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
    - ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

1.3 การรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้ง 
เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน 
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัคร 
บุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

1. ด าเนินการพนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
    - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
    - ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
    - ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ไม่มีการด าเนินการ 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น -มีการด าเนินการ 

- ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ต าแหน่ง ครู 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ 
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจ า 3 ปี (2564-2566) และแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับ 
การ อบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง  
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่ง บุคลากรเข้ารบั  การ
อบรมตามสายงาน ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงาน  
ให้อยู่ในระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ และพนักงาน
จ้างเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ E-learning 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม 
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร  เข้ารับ 
การอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน  
ต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ที่มีต่อองค์กร 

- มีการประเมินความพึงพอใจและแรงจูง ใจที่มีต่อองค์กร 
ของบุคลากร ในด้านการบริการ/นโยบายของผู้บริหาร 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมการท างาน และด้านการสนับสนุนและสร้าง 
แรงจูง ใจขององค์กรพร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึง 
พอใจของพนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของ 
พนักงาน 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับ ปรุง ข้อมูลบุคลากร  
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-  มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
ต าแหน่ง ให้ บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

- หน่วยงาน มีการด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว  
ตามระยะที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนด 
ทุกระยะ แล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ดูแล 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานจนถึง 
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ พิจารณาผลการปฏิบัติ 
ราชการ ในความรู้ทักษะและสมรรถนะทุกคน อย่างเป็น 
ธรรมและเสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ 
สามารถตรวจสอบได้ 

 

 
3.5 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 
1/2563 และครั้งที่ 2/2563 ให้เป็นไปตามผล  
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 
 
- ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการประชุม 
ดังกล่าว 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร ใน 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยใน การ
ท างาน ด้านการ มีส่วนรวมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง 
ครบถ้วน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ (จิตอาสา) 
- จัดกิจกรรม 5 ส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งใหบุ้คลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล 
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ว่าด้วย จรรยาบรรณ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสมพันธ ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ เทศบาลต าบลบ้าน
แป้น ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 

 4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ ผู้ใต้บังคบับัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม 
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงานตามแผนการ ป้องกัน 
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลบ้านแป้น ที ่517/2563 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2563 
 
 
-มีการด าเนินการตามแผนแผนการ ป้องกันทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 


