
ประเดน็นโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพือ่ใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังทีร่องรับภารกิจของ
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์

ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3  ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2564  
ประกาศใช้เมื่อวันที ่ 1  ตุลาคม  2562

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ
พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังทีล่าออก หรือโอน (ย้าย)

ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป ในปีงบประมาณ 
2563 ดังนี้
1. เดือนสิงหาคม 2562                                                                       
สรรหาพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป 1  อัตรา
2.เดือน กันยายน 2562
สรรหาพนักงานพนักงานทัว่ไป  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง  1  อัตรา
3.เดือน มกราคม 2563
สรรหาพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป 1 อัตรา                                   
4.เดือน มกราคม 2563                                                                       
สรรหาพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป 1 อัตรา                                   
5.เดือน มิถุนายน 2563                                                                      
สรรหาพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง คนสวน 1 อัตรา                                         
6.เดือนสิงหาคม 2563                                                                          
สรรหาพนักงานจ้างทัว่ไป ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
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1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทัว่ไป เพือ่บรรจุและแต่งต้ัง
เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการประเภทอื่น มาด ารงต าแหน่งทีว่่าง

บรรจุแต่งต้ัง และประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่น    
มาด ารงต าแหน่งทีว่่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) และได้ผู้มาด ารง
ต าแหน่ง ดังนี้
1.นางสาทิฆมัพร  ภูกาบขาว
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บรรจุแต่งต้ังเมื่อ วันที ่2  ธันวาคม  2562
2.นางนวลฉวี  บุภักดี 
ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
บรรจุแต่งต้ังเมื่อ วันที ่2  ธันวาคม  2562
3.นางสาวนงค์ลักษ์  ศรีแก้ว
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  ระดับต้น)
รับโอน(ย้าย)เมื่อวันที ่ 1  กรกฎาคม  2563
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1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพือ่เล่ือนระดับต าแหน่งทีสู่งขึ้น ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเพือ่เล่ือนระดับให้ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึ้น ในปีงบประมาณนี้

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561-2563 
และด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น

มีการด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.2561 – 2563 โดยพิจารณา
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพือ่พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพือ่เป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง

มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดต าแหน่ง เพือ่พิจารณา
จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมเพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน

2.4 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้
ด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อม
ทัง้ ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีขั้นพืน้ฐานของ
พนักงาน

3. ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และแรงจูงใจ

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ

หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาดังกล่าว
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3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะทีก่รมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จทีก่ าหนดไว้

3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้

พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังที ่1 – 2 /2563 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีร่าชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังที ่1 – 2 /2563 ตามค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว

3.4 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการ ประจ าปี เพือ่ยกย่องชมเชย แก่บุคลากร
ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน

จัดท าประกาศเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และมอบเกียรติบัตรยกย่องผู้ทีผ่่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรางวัล
เพือ่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี่ แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน
 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน

1.มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพืน้ฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน
2.จัดให้มีเคร่ืองปฐมพยาบาล
3.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบลเขา
ฉกรรจ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าทีรั่บทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง

1.ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที ่ตามค าส่ัง ทต.เขาฉกรรจ์ ดังนี้
1.1) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง การมอบหมายงานและหน้าทีรั่บผิดชอบ
2.ด าเนินการแต่งต้ังพนักงานเทศบาลรักษาการในต าแหน่งหรือปฏิบัติราชการแทนกรณี
ต าแหน่งว่างหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้(สายปฏิบัติ)
2.1) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง
ปลัดเทศบาล
2.2) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล
2.3) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง
2.4) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองช่าง
2.5) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม                                                 
2.6) ค าส่ัง ทต.เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  เร่ือง แต่งต้ังผู้รักษาราชการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา
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4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

1. มีการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว
2. มีการด าเนินการโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจ าปี   ๒๕63 “ปลอดเหล้า 
ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19”


