รายผลการดาเนินงานตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรประจาปี พ.ศ. 2563
ตามแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลเสิงสาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
**************************************
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ / กิจกรรม
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(2561 - 2563) เพื่อใช้ในการกาหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่รองรับ
ภารกิจของเทศบาลตาบลเสิงสาง

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(2561 - 2563) เพื่อบริหารจัดการอัตรากาลังของ
หน่วยงาน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ

สรุป / วิเคราะห์
ยังมีตาแหน่งอัตราที่ว่างจากการสรรหา
แยกเป็นประเภท ดังนี้
1. ประเภทบริหารท้องถิ่น จานวน 1 อัตรา
2. ประเภทอานวยการท้องถิ่น จานวน 11 อัตรา
3. ประเภทวิชาการ จานวน 3 อัตรา
4. ประเภททั่วไป จานวน 4 อัตรา
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนสรรหา -ดาเนินการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
เนื่องจากบางตาแหน่งต้องรอการบรรจุและแต่งตั้ง
และเลือกสรรพนักงานจ้าง รับโอน (ย้าย) ตาแหน่งที่ว่าง จานวน 4 ตาแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
ข้าราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1. นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้า จากบัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือทดแทนอัตรากาลังที่ลาออกหรือ
พนักงานจัดเก็บรายได้ บรรจุเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
โอน (ย้าย)
2563
2. นักวิชาการคลัง บรรจุเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563
-ดาเนินการประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่
ตาแหน่งพนักงานดับเพลิง บรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลเสิงสาง ที่ 168 /2563
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

-2ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา (ต่อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
-ดาเนินการประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
ที่ว่าง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ตาแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่
1. นักวิชาการศึกษา รับโอนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2563
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับโอนเมื่อวันที่
15 กันยายน 2563
-ดาเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ตาแหน่ง
สายงานผู้บริหาร ได้แก่ ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
ระดับต้น, หัวหน้าฝ่ายปกครอง ระดับต้น เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2563

1.3 การรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
และประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเพื่อมาดารงตาแหน่งที่ว่าง

-ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2563
-ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2563

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
และเลือกสรรพนักงานจ้าง
เป็นพนักงานจ้าง ประจาปี 2563 ตามคาสั่งเทศบาล
ตาบลเสิงสาง ที่ 168 /2563 เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2563

สรุป / วิเคราะห์

-3ประเด็นนโยบาย

2. ด้านการพัฒนา

โครงการ / กิจกรรม
1.5 การเลื่อนระดับให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลเสิงสาง ที่ 129/ 2563
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

2.1 จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและ
ดาเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความต้องการ

มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
โดยพิจารณาบุคคลเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานตาแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลฯ

2.2 กาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรแต่
ละตาแหน่ง

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้าในสายอาชีพใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 ดาเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ให้ความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

หน่วยงานมีการประเมินบุคคลตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในตาแหน่งตามสายงาน

สรุป / วิเคราะห์

ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลเสิงสาง
มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมได้ ไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนา
บุคลากร เนื่องจากยังมีตาแหน่งอัตราว่าง
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

-4ประเด็นนโยบาย
โครงการ / กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
สรุป / วิเคราะห์
3. ด้านการธารงรักษาไว้และ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวเส้นทาง -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
แรงจูงใจ
ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งให้บุคลากร ความก้าวหน้าในสายงานตาแหน่งให้บุคลากรทราบ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีความรู้
ทราบ
พร้อมทั้งให้คาปรึกษาดังกล่าว
ความเข้าใจในการดารงตาแหน่งและ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง
-มีการดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
3.2 ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ดาเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลาที่
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลแห่งชาติให้
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดทุกระยะ
-พนักงานเทศบาลมีขวัญกาลังใจและ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
และแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานราชการจากการ
ได้รับรางวัลการยกย่อง ชมเชย โล่รางวัล
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
พนักงานดีเด่น ประจาปี
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ ตามลาดับการดูแล กากับ ติดตามและประเมินผลการ -พนักงานมีบรรยากาศในการทางานที่ดีขึ้น
สามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
จากการจัดสภาพแวดล้อมการทางาน
พิจารณาผลการปฏิบัติงานราชการในความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ
ตามผลการปฏิบัติงานราชการประจาปี เพื่อ
ยกย่อง ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงาน

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
ประจาปี 2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานราชการ ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ประจาปี 2563

-5ประเด็นนโยบาย

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ

โครงการ / กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
3.5 ดาเนินการพิจารณาความดี
ดาเนินการจัดทาประกาศนียบัตร หรือโล่รางวัล
ความชอบตามผลการปฏิบัติงานราชการ เพือ่ ยกย่อง ชมเชยแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมีผลงาน
ประจาปี เพื่อยกย่อง ชมเชยแก่
ที่ดเี ด่น ประจาปี 2563
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางานด้านการมีส่วนร่วมในการทางาน

-ดาเนินการจัดกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
-ดาเนินการกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่
กิจกรรมล้างตลาดประจาเดือน กิจกรรม Big
Cleaning Day, Sport Day จัดกิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตาบลเสิงสางรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้อบังคับเทศบาลตาบลเสิงสาง
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาล
ตาบลเสิงสาง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น

4.2 ดาเนินการกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการ

-จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ได้แก่ กิจกรรมถวายน้าปานะ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สวดมนต์วันวิสาฆบูชา
-ประชาสัมพันธ์การกาชับการประพฤติปฏิบัติตน
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเสิงสางรับทราบ

สรุป / วิเคราะห์

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรมและรู้ระเบียบวินัย
ข้าราชการมากขึ้น จากการจัดโครางการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และข้อบังคับ
เทศบาลตาบลเสิงสาง ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

