
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง 

 
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 1.1 จัดทำการประกาศโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่ งส่วนราชการ 
วิธีการบริห าร และการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในเทศบาล พ.ศ. 2564           
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง 
เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564  
ลงวันท่ี  5 ธันวาคม 2564 

- ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงสร้างการกำหนด
ส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง  และได้
ประกาศการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบล
ทุ่งผึ้ง  ตามประกาศเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง              
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564  
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ลำปาง ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2564  

 1.2 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.
2 5 6 4 -2 5 6 6 ) เพื่ อ ใช้ ในการกำหน ด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ รองรับ
ภารกิจของเทศบาล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลั ง 3  ปี                     
(พ.ศ.2564 – 2566) เพื่อรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน ให้ สอดคล้องกับส่ วนราชการใน
ปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียม
ข้อมูล การระดมความคิดของคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้อง) 
- ดำเนินการปรับเพิ่มตำแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน               
1 อัตรา  สังกัด กองคลัง เพื่อรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน  
- ดำเนินการปรับเพิ่มตำแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน               
1 อัตรา  สังกัด กองช่าง เพื่อรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน                  
- ดำเนินการปรับเพิ่มตำแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน               
1 อัตรา  สังกัด กองช่าง เพื่อรองรับภารกิจของ
หน่วยงาน                  
- ดำเนินการปรับลดตำแหน่งพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง  ยาม (ผู้มีทักษะ) จำนวน               
1  อัต รา  สั งกั ด  ส ำนั กปลัด  เพื่ อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
- ดำเนินการปรับเกลี่ย  พนักงานครูเทศบาล 
ตำแหน่ง  ครู คศ.1  จำนวน 1  อัตรา และผู้ดูแล
เด็ก  จำนวน 1 อัตรา สังกัด ศพด.บ้านทุ่งผึ้ง             
ไปสังกัด ศพด.บ้านแจ้คอน เนื่องจากย้าย/รวม    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 
- อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ลำปาง  
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
2. ด้านการสรรหา 2.1 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น

พนักงานจ้าง 
- ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 
อัตรา สังกัด สำนักปลัดเทศบาล   
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 
อัตรา  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา 
สงักัด สำนักปลัดเทศบาล   
- ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
สังกัด กองช่าง 
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 ซึ่งเป็น
ต ำแ ห น่ งที่ ว่ า ง ใน แ ผ น อั ต ร าก ำลั ง  3  ปี                      
(พ.ศ.2564-2566) 

 2.2 ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) 
พนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร และสายงานปฏิบัต ิ

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) 
พนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 
2564 
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน(ย้าย) 
พนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติที่ว่าง ตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา 
และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง จำนวน 1 
อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 และ
ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

3. ด้านการพัฒนา 3.1  การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรอบ
ระยะเวลา 3 ปี  (พ .ศ .2564 - 2566)                  
และดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรอบ
ระยะเวลา 3 ปี  (พ .ศ .2564 - 2566)                    
ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

- มีการดำเนินการพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่ อพัฒนาความรู้ความสามารถตาม           
สายงานตำแหน่ง ให้ เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

 3.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร  เพื่อ
เป็นกรอบในการพัฒ นาบุ คลากรแต่ ละ
ตำแหน่ง 

มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามสายงานความก้าวหน้า  ซึ่งเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 3.3  สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning 

ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วนราชการ  
ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในระบบ E-learning ตามความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ของตนเอง 

 3.4 ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้  
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 3.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้ง
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ส วั ส ดิ ก า ร 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตาม และนำผลความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนาและจัดให้มีขั้นพื้นฐานของ
พนักงานท่ีสำคัญ 

4. ด้านการธำรง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

4.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทาง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้
บุคลากรทราบ 

ห น่ วย งาน มี ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ เส้ น ท าง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาดังกล่าว ในการ
ประชุมพนักงานประจำเดือน 

 4.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูล
บุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนดทุกระยะเวลา โดย              
แล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน 

 4.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ตั ว ช้ี วั ด  โด ย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ ติดตาม 
แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  จ น ถึ ง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ทุกคน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 4.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานเทศบาล 
ครั้งท่ี 1/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ผ่านกระบวนการ
คณ ะกรรมการพิจารณ าเลื่ อนขั้น เงิน เดื อน
พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2564  ตามคำสั่ง
เลื่ อนขั้น เงินเดือน และรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

 4.5 ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี เพื่อยกย่อง
ชมเชย แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงาน 
และคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

มีการประกาศผลการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
ที่ได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการในระดับ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
 4.6 จัดให้มีการพัฒนาคุรภาพชีวิตที่ดีแก่

บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 

- มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับชุมชน 
หมู่บ้าน  
- มีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
- หน่วยงานได้ปรับปรุงห้องครัวไว้สำหรับให้
พนักงานทำอาหารร่วมกันและนั่งรับประทาน
อาหารร่วมกัน เพื่อจะได้สัดส่วน จัดมีบริการ                 
น้ำดื่ม 
- หน่ วยงานได้ ดำเนินการจัดกิ จกรรม 5ส . 
ปรับ เปลี่ยนภูมิทัศน์ ในห้องทำงานให้น่ าอยู่  
สะอาดปลอดโปร่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว 

5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

5.1  แจ้ งให้บุ คคลในสั งกัด  รับทราบถึ ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลตำบลทุ่ งผึ้ ง  ว่ าด้ วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 5.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  พนักงานครู 
และพนักงานจ้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 
แต่ละสำนัก/กอง ในสังกัด เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 
เป็นปัจจุบัน  และคำสั่งการรักษาราชการแทน 
การปฏิบัติราชการแทน ตามความเหมาะสม ตาม
หลักเกณฑ์ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความ
เสมอภาค และเป็นธรรม 

 5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบั ติ งานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 

มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดำเนินการแผนการส่ งเสริมวินัย  คุณ ธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอรัปช่ัน 

 5.4 จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2564 

หน่ วยงานได้ดำเนินการจัด โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี 2564 ในวัน
ศุกร์ที่  10 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ตามบันทึกข้อความรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ  ที่ ลป54904/954              
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
6. ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดำเนินการจัดทำ Website, Facebook  และ 
Line ของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง 

หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำ Website ของ
หน่วยงาน คือ www.tungpheung.go.th  
รวมถึงการจัดทำ Facebook  และ Line ของ
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร 
ประสานงาน การสั่งการ รวมถึงการรายงานผล
การปฏิบัติงาน ผ่านชองทางออนไลน์ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว  
 

 
 
 

ลงชื่อ                                   ผู้รายงาน 
         (นางสาวรุ่งทิวา  มุงเมือง) 
      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

  

http://www.tungpheung.go.th/

