
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเชียงยืน   
ท่ี  มค 52301/ …………………………………….…….   วันที่     7   ตุลาคม  2563 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
   
  พร้อมบันทึกฉบับนี้  งานการเจ้าหน้าท่ี  ส านักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ครั้งท่ี  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ท่ีได้ด าเนินการ
ขับเคล่ือนตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. ด้านการสรรหา  ได้ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 263) 
2. ด้านการพัฒนา  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 2561 – 2563 

 และได้ด าเนินการตามแผนฯ  ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
3. ด้านการธ ารงไว้  รักษาไว้  และแรงจูงใจ  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ   
4. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวินัยข้าราชการ  มีการแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบถึง 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
                    (รายละเอียดแบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย  แนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

                  (นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์) 
              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                     

                                 
                                 ทราบ 

                    
                    (นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน) 
                      ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
                                                                      (นางอาภรณ์  แสงยศ) 
                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลงัที่
รองรับภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ  หรือประกาศรับ
โอนย้ายพนักงานส่วนท้องถ่ิน มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
เปลี่ยนสายงานที่สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน 

-ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
 
 
-ด าเนินการขอใช้บัญชี ก.ท. ในต าแหน่ง ดังน้ี 

1. ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สังกัด กองคลงั 

2. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการประปา  สังกัด กองประปา 

3. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  สังกัด กองการศึกษา 

-ด าเนินการสรรหาโดยวิธีรับโอน  ในต าแหน่ง ดังน้ี 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานเทศกิจ   
กองช่าง 

3. ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา    
2. ต าแหน่ง นายช่างโยธา  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล 

-ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบคุคลเป็นพนักงานจ้าง จ านวน 3 
อัตรา 3 ต าแหน่ง ดังน้ี 

1.ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
2.ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3. ต าแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ า สังกัด กองการประปา 

ได้ด าเนินการบรรจุและแต่งต้ัง พร้อมรายงาน ก.ท.จ. เรียบร้อยแล้ว 
--ไม่มีการด าเนินการ 
 



-2- 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  2561 – 2563  และด าเนินการตามแผนฯ ให้
สอดคล้องตามความจ าเป็น  
 
 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง 
 
2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ  E-leaning 
 
2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่งใน
ความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ 
 
2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
 
 
 

-มกีารด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 2561 – 2563 
โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน
ต าแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
-มีการวางแผนการพัฒนาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 
 
-ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่  ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระบบ  E-leaning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  เพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

-หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทัง้ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ  สภาพแวดล้อมการท างาน  บ าเหน็จความชอบ พร้อม
ทั้งติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา  และจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน 

 

 

 



-3- 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

3. ด้านการธ ารง  รักษาไว้ 
และแรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้
บุคลากรทราบ  
 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ิน
แห่งชาติให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นปัจจุบัน 
 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการที่เป็นธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม  เสมอ
ภาค  และสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจ าปี  เพ่ือยกย่อง
ชมเชยแก่บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน  ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความรู้ความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่งให้บุคลากรทราบ  พร้อมทั้งใหค้ าปรึกษาดังกล่าว 
 
-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่ก าหนดไว้ 
 
-หน่วยงานมกีารถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ก ากับ ดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการในความรู้  ทักษะ  และสมรรถนะ  ทุกคน  
อย่างเป็นธรรม  เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
-พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/82563 ให้เป็นไป
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครัง้ที่ 
1/2563 ตามค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 
-ปีละ 2 ครั้ง 
 
-มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มียาและเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คร้ังที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

4. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสงักัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  และ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลเชียงยืน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  
รวมถึงการควบคุม  ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบญัชา  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
แนวทางระเบียบ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม  และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน  และข้อบังคับเทศบาลต าบลเชียงยืน ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 
 
-มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลกการด าเนินการตาม
แผนการส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต               
คอรับชั่น 
 
 
 

 

 

(ลงชื่อ)                                       ผู้รายงาน 

(นางสาวิตรี   พรสุวโรจน์) 
                                                                                     ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 


