รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของเทศบาลตาบลศรีดอนชัย อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นโยบาย
แผนอัตรากาลัง

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- แผนอัตรากาลัง 3 ปี
มีการบริหารจัดการอัตรากาลัง ดังนี้
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 1. มีการดาเนินการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล
ให้ดารงตาแหน่งทีส่ ูงขึ้น จานวน 2 ตาแหน่ง คือ
- ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เป็น ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
- ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็น นิติกรชานาญการ
2. มีการดาเนินการโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
จานวน 2 ตาแหน่ง คือ
- ตาแหน่ง ปลัดเทศบาล
- ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
3. มีการดาเนินการการลาออกจากราชการพนักงานจ้าง
จานวน 1 ราย คือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
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นโยบาย
การสรรหาและคัดเลือก

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

- หนังสือเทศบาลตาบลศรีดอนชัย
มีการดาเนินการสรรหา ดังนี้
แจ้งให้ กสถ.ดาเนินการสรรหา
1. มีการดาเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลในตาแหน่งว่าง
- ประกาศเทศบาลตาบลศรีดอนชัย
โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาเนินการสรรหาจานวน 5 ตาแหน่ง คือ
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน
- ตาแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
2. มีการดาเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลในตาแหน่งว่าง
โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
ดาเนินการสรรหาสายบริหาร จานวน 2 ตาแหน่ง คือ
- ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (อก.ต้น)
- ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา (อก.ต้น)
3. มีการดาเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยวิธี
การรับโอน (ย้าย) จานวน 1 ตาแหน่ง คือ
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด กองช่าง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล

นโยบาย
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)

ผลการดาเนินงาน
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีความเข้าใจถึงระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. มีการประชุมชี้แจง การจัดทาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2. นาแบบประเมินการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ทีก่ ากับดูแลแต่ละส่วน/กอง
3. รวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของทุกส่วน
ส่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
4. มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน
5. มีการจัดทาประกาศผลคะแนนการประเมินฯ
6. มีการออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร มีการบริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ข้อมูลบุคลากรของท้องถิ่น คือระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
แห่งชาติ HR
2. มีการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงินและบัญชี คือ ระบบ EGP
3. มีการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
ระบบ E - laas
4. มีการดาเนินการระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการ
ศึกษา คือ CCIS และ SIS
5. มีการดาเนินการระบบบันทึกข้อมูลเพือ่ การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - plan)
6. มีการดาเนินการระบบ รับ - ส่ง หนังสือราชการ
คือ E - office
7. มีการดาเนินการทาง Line เช่น แจ้งหนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
8. มีการดาเนินการทาง WWW. Facebook. ของเทศบาล
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์กร
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นโยบาย
สวัสดิการและผลตอบแทน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน

ประกาศหลักเกณฑ์, ระเบียบ, กฎหมาย มีการดาเนินการจัดสวัสดิการและผลตอบแทน
1. มีการดาเนินการจ่ายเงินตอบแทนข้าราชการบาเหน็จ
บานาญรายเดือน จานวน 2 ราย
2. มีการดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
เทศบาล
3. มีการดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าศึกษาของบุตรข้าราชการ/
พนักงานเทศบาล
4. มีการดาเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการ
ตามสิทธิของแต่ละบุคคล
5. มีการดาเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ให้แก่ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครู
6. มีการดาเนินการเบิกจ่ายเงินเพือ่ จ่ายเป็นค่าเงินเพิม่ การ
ครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประเภท ทัว่ ไป และ ตามภารกิจ
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ตัวชี้วัด

การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน - โครงการ/กิจกรรม
ภายในองค์กร
-

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. มีการดาเนินการทาความสะอาดรอบๆ สานักงานเทศบาล
(Big cleaning day) กิจกรรมการออกกาลังกาย
(Sport day)
2. มีการดาเนินการจัดประชุมพนักงานเทศบาลร่วมกับ
ผู้บริหาร โดยประชุมอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
3. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล
4. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน
5. มีการดาเนินการจัดทากิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
6. มีการดาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาของเทศบาลและ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
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