
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนก าลังคน 
- จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนการใช้อัตราก าลัง
บุคลากรให้เหมาะสม การ
พัฒนาบุคลากรได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
และสามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคล 
 

แผนอัตราก าลัง  3  ปี 
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี พ.ศ. 2561-2564  
ประกาศใช้ 1  ตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์มี
ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 

2. การบรรจุและแต่งตั้ง 
- การสรรหาพนักงานจ้างเพ่ือทดแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 
- การบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลทดแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 
- การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการ
ประเภทอ่ืน  มาด ารงต าแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) 

เพ่ือให้ได้บุคลากรมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง  3  ปี    

อัตราว่างในแผน
อัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ.
2561–2563)  ลด
น้อยลง 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป ในปีงบประมาณ 2563 และ
ได้ผู้มาด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
 1. คนงานทั่วไป 3  อัตรา 
 2. พนักงานดับเพลิง  3  อัตรา 
 3. คนสวน 1 อัตรา                                         
- บรรจุแต่งตั้ง และประกาศรับโอนพนักงาน
เทศบาลหรือข้าราชการประเภทอ่ืน  มาด ารง
ต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561–2563) และได้ผู้มาด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 
 1.นางสาทิฆัมพร  ภูกาบขาว 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
บรรจุแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2  ธันวาคม  2562  

ด าเนินการสรรหาพนักงาน
มาทดแทนต าแหน่งที่    
ยังว่าง ให้เต็มตามอัตราที่
ว่าง 
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ข้อเสนอแนะ 
    2.นางนวลฉวี  บภุักดี  

ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
บรรจุแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 2  ธันวาคม  2562 
 3.นางสาวนงค์ลักษ์  ศรีแก้ว 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ระดับต้น) 
รับโอน เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2563       

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ 
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จัดท าแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 ตามวงรอบการ
ประเมินครบถ้วน  

จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 เพ่ือให้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ครั้งที่ 1 – 2 /2563 ให้เป็นไปตามผล
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่าน
กระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 – 2 /2563 
ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และรายงานการ
ประชุมดังกล่าว 

 

4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล          
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พนักงานเทศบาล
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 

1. จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ข้อเสนอแนะ 
   2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ข้อบังคับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

5. การสรรหาคนดีคนเก่ง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการ 

มีปริมาณการขาดลามา
สาย ลดลง พนักงาน
เทศบาลมีความ
กระตือรือร้น และตั้งใจ
ท างานมากข้ึน 

จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

6. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนา และเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของพนักงาน
เทศบาลที่ได้รับการ
พัฒนา อย่างน้อย 1  
หลักสูตร/ 1 คน 

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้
ตามสายงานต่างๆ 

 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานเทศบาลมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

พนักงานเทศบาลมี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพอย่างน้อย 1 คน 

- จัดท าคู่มือเส้นทางความก้าวหน้า และ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ 

พนักงานเทศบาลผ่านการ
สรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสายงาน ผู้บริหาร  
1  ราย 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

พนักงานเทศบาลมี
ความสุขในการท างาน
ร้อยละ 80 

1.มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน 
2.จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
3.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

 



 


