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ส่วนราชการ     สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพรรณานิคม โทร. 042-779115   
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เร่ือง    รายงานการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปงีบประมาณ พ.ศ         
2563  

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม   

ต้นเร่ือง 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การ
เป็ดเผยข้อมูลทางเว็บไชต์ของหน่วยงาน ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT ) ข้อ O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ให้หน่วยงานแสดงผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น 

ข้อเท็จจริง 

สำนักปลัดเทศบาลได้รวบรวมผลการดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ด้านการสรรหา 
๑.๑ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกอบ การกำหนดตำแหน่งใหม่ และการยุบเลิก

ตำแหน่ง 
๑.๒ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
๑.๓ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 

๒. ด้านการพัฒนา 
เทศบาลตำบลพรรณานิคม ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ 

พัฒนาความรู้ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ ๖๐ 

๓. ด้านการรักษาไว้ 
๓.1 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจ) 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
4.๑ การพิจารณาแต่งต้ังพนักงานเทศบาลและพนักงานครู ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึ้น 
4.๒ การมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

เพื่อให้หน่วยงานได้เปิดเผยรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี สำหรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เห็นควรอนุมัติ ให้นำรายงานผลการดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกนี้) แสดงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ของเทศบาลตำบลพรรณานิคมนั้น ได้

คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ต่อไป  
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บทที่ 1  
บทนำ  

 1. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ท้ังในระดับพื้นท่ี และ

ระดับสากล  เป็น ส่ิง ท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ งในปัจจุบัน  ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2545 กำหนดให้เทศบาล
ตำบลพรรณานิคม มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลก่อนมอบหมาย
หน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ี
ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบติัตน
เพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลท่ีดี   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็
ให้กระทำได้ ท้ังนี้ เทศบาลท่ีจะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นท่ีเทศบาลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ใหเ้ทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ 
และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล  หรือสำนักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 กำหนดใหเ้ทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น        
   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลพรรณานิคมจึงรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล ในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
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(1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งาน
วิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริกา ร
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การ
ส่ือสารและส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลพรรณานิคมจึงได้จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจำปีงบประมาณ 2563  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลพรรณานิคม ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 วัตถุประสงค ์
                   1 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น 

2 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งาน
บริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

3 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหม างาน การจูงใจ การ
ประสานงานเป็นต้น 

4 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิก
ท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น 
มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การส่ือสารและส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5 เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
 

 
 
 



3 
ระยะเวลาดำเนินการ 
            วันท่ี  1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี  30 กันยายน  2563 
 
 กลุ่มเปา้หมาย 
  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

วิธีการดำเนินการ 
            1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
 2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในการอบรมให้ความรู้และประสานกลุ่มองค์กรและ
หน่วยงานท่ีจะเข้าศึกษา 
 3. ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 4. ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและเป็น
ข้อมูลในการดำเนินโครงการต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          (1) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของนโยบาย
ต่างๆ เป็นต้น 
          (2) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงาน
บุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 
 (3) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน
และการบริการประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 
          (4) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์
การทำงาน การส่ือสารและส่ือความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 
          (5) พนักงานเทศบาลได้รับความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
         ร้อยละของพนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนพนักงานท้ังหมดท่ี
มีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน พึงพอใจในระดับมาก 

 

 
 



๔ 

สรุปผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จำนวนพนักงาน

เทศบาลท้ังส้ิน 55 คน คิดเป็นผู้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงาน ร้อยละ 100   
 

เกณฑ์การประเมินผล (โดยการตอบแบบสอบถาม 
ค่าระดับ   ช่วงคะแนน                             ความหมาย 
      1  1.00 – 1.79    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
      2  1.80 – 2.59    หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย 
      3  2.60 – 3.39    หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง 
      4  3.40 – 4.19    หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก 
      5  4.20 – 5.00    หมายถึง พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

ลำ
ดับ 

รายละเอียด 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ค่าเฉล่ีย 

1 ความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
21 19 6 1 0 

3.94 

2 ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตำแหน่ง 

23 18 8 2 0 
4.21 

3 ความรู้ด้านการบริหาร    
  20 21 6 4 0 

4.11 

4 ความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
27 

15 5 4 0 
4.27 

5 ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

25 14 8 4 0 
4.17 

 
ผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจากพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 58 คน โดยวัดความพึงพอใจในด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้ 
เกณฑ์ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลพรรณานิคมมีความพึงพอใจมากกว่า 
≥ 4.00 (คะแนนเต็ม 5)  

1) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน เท่ากับ 3.94  
          2) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง เท่ากับ 4.21 

            3) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านการบริหาร เท่ากับ 4.11 
4) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เท่ากับ 4.27 
5) ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในด้านความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เท่ากับ 4.17 
ดังนั้นการแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
 

 
 



5 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อําเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง3ป เพื่อใชในการ
กําหนดโครงสรางและ กรอบอัตรากําลังท่ี
รองรับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

- ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อรองรับ
ภารกิจของ หนวยงาน ใหสอดคลองกัน        
สวนราชการในปจจุบัน(การวิเคราะหภาระ
งาน  ก าร เตรี ยม ข อมู ล  แล ะก ารระดม 
ความคิดของคณะกรรมการและผูเกีย่วของ) 

1.2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป เพื่อใช้   
เปนแนวทางในการพัฒนา บุคลากรของ    
เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

- ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อ
ใหพัฒนา พนักงานใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

2ดานการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรอบระยะเวลา
3 ป และดําเนินการตามแผนฯ ใหสอดคลอง
ตามความจําเปน 

- มีการดําเนินการพิจารณาบุคลากร เขารับ
การอบรม เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ต าม ส าย งาน ต ำแ ห น ง  ให เป น ไป ต าม
แผนพัฒนาบุคลากร 

2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
เปนกรอบในการพัฒนา บุคลากรแตละ        
ตําแหนง 

มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับ
การอบรม ตามสายงานความกาวหนา ซึ่ง     
เปนไปตามแผนพัฒนา บุคลากร 

2.3 สรางบทเรียนความรูเฉพาะตําแหนงตาม
สายงานใหอยใูนระบบงาน E-learning 

สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดทุกสวนราชการ 
ดําเนินการ เรียนรูดวยตนเองเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในระบบE-learning ตามความรู
เฉพาะตําแหนงของตนเอง 

2.4 ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทอง
ถิ่นตามเกณฑมาตรฐาน กําหนดตําแหนง ใน
ความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ
มาตรฐาน กําหนดตําแหนง เพื่อพิจารณาจัด  
สงบุคลากรเขารับการ อบรม เพื่ อพัฒนา
ความรู ความสามารถในตําแหนงตามสาน 
งาน 

3.ดานการธํารง รักษาไว 
และ แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทาง    
เสนทางความกาวหนาในสายงานตําแหนง ให
บุคลากรทราบ 

หนวยงานมีการประชาสัมพันธเสนทางความ 
กาวหนาใน สายงานตําแหนงใหบุคลากร
ทราบ พรอมท้ังใหคําปรึกษา ดังกลาว ในการ
ประชุมพนักงานประจําเดือน 

3.2 ดําเนินการบนัทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูล
บุคลากรในระบบศูนย ขอมูลบุคลากรทองถิ่น
แหงชาติใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 

หนวยงานดําเนินการปรับปรุงขอมูลในระบบ
ดังกลาวตาม รอบระยะเวลาท่ีกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด ทุกระยะเวลา 
โดยแลวเสร็จเปนปจจุบัน 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

 3.3 จั ด ใ ห มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผล ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น
ราชการ ท่ี เปนธรรมเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได 

หนวยงานมีการถายทอดตัวช้ีวัด 
โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล
กํากับติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กล่ันกรองผลการพิจารณา ผล
การปฏิบั ติราชการ ในความรู  
ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย
อย่างเปนธรรม เสมอภาค และ    
เป น ไป ตาม เกณ ฑ มาตรฐาน
กํ าห นด ตํ าแหน งตาม เกณ ฑ
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 3.4 จัดใหมีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบั ติ     
หนาท่ีราชการอยางเปนธรรม 
เสมอภาค และสามารถตรวจสอบ
ได 

มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลครั้งท่ี1/2563 
ใหเปนไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบั ติหนาท่ี    ราชการผ
านกระบวนการคณะกรรมการ
พิ จารณ าเล่ือนขั้ น  เงิ น เดือน
พนักงานเทศบาลครั้งท่ี1/2563 
ตามคําส่ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกลาว 

 3.5 ดําเนินการพิจารณาความดี
ความชอบ การปฏิ บั ติ หน าท่ี
ราชการประจําป เพื่ อยกยอง
ชมเชย แกบุคลากรดีเดน ดาน
การปฏิบัติงานและ คุณประโยชน์      
ตอสาธารณชน 

มีการประกาศผลการพิจารณา
ก ารป ระ เมิ น ผลก ารป ฏิ บั ติ  
ราชการของพนักงานเทศบาล  
ลูกจาง พนักงานจาง ท่ีไดรับการ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการใน ระดับ ดีมาก–ดี
เดน ประจําปงบประมาณ 

 3.6 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิ ต ท่ี ดี  แก บุ ค ลากร ใน ด าน 
สภาพแวดลอมการทํางาน ดานค
วามปลอดภัยในการทํางานดาน
การมี สวนรวมในการทํางาน 

มีการรับบริการตรวจสุขภาพ
ป ระ จํ าป มี กิ จ ก ร รม บํ า เพ็ ญ        
ประโยชนรวมกับชุมชน หมูบานมี
ก าร จัด สถ าน ท่ี ให เห ม าะสม       
ตอการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ลูกจาง พนักงานจาง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
4.ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4 .1  แ จ ง ให บุ ค คล ใน สั ง กั ด 
รับทราบถึงประมวลจริยธรรม    
ขาราชการสวนทองถิ่น และ 
ขอบังคับเทศบาล 
ตําบลพรรณานิคมวาดวย 
จรรยาบรรณขาราชการสวนทอง
ถิ่น 

ประชาสัมพั น ธ ให เจาห นาท่ี
รับ ท ราบ ป ระม วลจริ ย ธรรม          
ขาราชการสวนทองถิ่น และขอ 
บังคับเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ 
สวนทองถิ่น 

 4.2 ใหผูบังคับบัญชา มอบหมาย
งานแกผูใตบังคับบัญชาอยาง    
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติรวมถึง
การควบคุมกํากับติดตามและ
ดู แ ล ผู ใต บั ง คั บ บั ญ ช า ให
ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ
แนวทางระเบียบ และ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

ดําเนินการแบงงานและมอบ
หมายหนาท่ีความรับผิดชอบ ของ
พนักงานสวนทองถิ่น  ลูกจาง 
พนักงานจาง ตามคําส่ัง เทศบาล
ตําบลพรรณานิคมแตละสํานัก/
กอง ใน  สังกัด เทศบาลตําบล
พรรณานิคมเปนปจจุบัน 

 4 .3  ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล า ก ร
ปฏิบั ติ งานตามแผนการเสริม   
สรางมาตรฐานวินั ยคุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจริต
ป ระ จํ าป งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ . 
2561-2564 

มีการดําเนินการตามแผน โดย
สรุปรายงานผลการ ดําเนินการ
แผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต คอรัปช่ัน 

 
 


