แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหลักเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
1.1 จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2563 เพื่อใช้ในการกาหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ที่รองรับภารกิจของเทศบาลตาบลหลักเมือง
1.2 จัดทาและดาเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง แทนตาแหน่งที่ว่าง

ผลการดาเนินงาน
- ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ดังนี้
1. กาหนดตาแหน่งพนักงานเทศบาล จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
2. กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 6 ตาแน่ง 6 อัตรา
3. กาหนดตาแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
4. ยุบเลิกตาแหน่งพนักงาน จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
- ดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
กองคลัง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
กองช่าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1ตาแหน่ง 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา
กองการศึกษา
- พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา
- ดาเนินการร้องขอให้ กสถ. ดาเนินการสอบแข่งขันแทนในตาแหน่ง
ที่ว่าง จานวน 1 ตาแหน่ง 1 อัตรา

-2ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการสรรหา

โครงการ/กิจกรรม
1.3 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดารง
ตาแหน่งที่ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี และบรรจุและแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล
1.4 เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น

2. ด้านการพัฒนา

-

ผลการดาเนินงาน
รับโอนพนักงานเทศบาล จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา
รับโอนข้าราชการประเภทอื่น จานวน 1 ตาแน่ง 1 อัตรา
ให้โอนพนักงานเทศบาล จานวน 5 ตาแหน่ง 5 อัตรา
บรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล จานวน 2 ตาแหน่ง 2 อัตรา

- เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น จานวน 1 ราย

1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ดาเนินการตามแผนให้สอดคล้อง
ตามควมจาเป็น

- มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปงบประมาณ
พ.ศ. 2561-2563 โดยพิจารณาส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร
2. การกาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา - มีการส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานและ
บุคลากรแต่ละตาแหน่ง
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร
3. ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

- เทศบาลตาบลหลักเมือง มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทางาน
ความดีความชอบ ประโยชน์ตอบแทนอื่น

-3ประเด็นนโยบาย
3. ด้านการธารงรักษาไว้
และแรงจูงใจ

โครงการ/กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้บุคลากรทราบ

ผลการดาเนินงาน
- เทศบาลตาบลหลักเมือง มีการแจ้งเวียนความก้าวหน้าในสายงานให้
พนักงานเทศบาลทราบ พร้อมทั้งให้คาปรึก

2. ดาเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร - เทศบาลตาบลหลักเมือง ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูล
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
บุคลากรแห่งชาติ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
3. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม เสมอภาคและ - เทศบาลตาบลหลักเมือง มีการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
สามารถตรวจสอบได้
ปลัดเทศบาล กากับ ดูแล ติดตาม ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าสานัก
ประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ มีการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
4. จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 2/2563 เป็นไปตามผลการประเมิน
ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และมี
รายงานการประชุม

5. การพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการ เพื่อยกย่อง
ชมเชย บุคลากรดีเด่น

- ไม่มีการดาเนินการ

6. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน ด้านความปลอดภัยในการทางาน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการทางาน

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและครบถ้วน
- จัดกิจกรรมจิตอาสา
- จัดโครงการ 5 ส

-4ประเด็นนโยบาย
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และวินัยพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง

โครงการ/กิจกรรม
1. แจ้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างรับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล และข้อบังคับของเทศบาล
ตาบลหลักเมือง

ผลการดาเนินงาน
- แจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
รับทราบประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล และข้อบังคับของเทศบาล
ตาบลหลักเมือง

2. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต

- มีการเข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

