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เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                                               . 
เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

  เรื่องเดิม 

 ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานิคมได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักแลพวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตย และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้ พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้าน
การบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกจิขององค์การบริหารส่วนต าบลพรรณานิคม นั้น 

 ข้อเท็จจริง 

 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 คาดหวังว่าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพรรณนานิคม เล่มนี้จะอ านวย
ประโยชน์และเป้นการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนังงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างของเทศบาบต าบลพรรณนานิคม ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรอย่างดียิ่ง
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนพื้นที่ โดยวิธีดังนี้ 

1. จัดสส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานที่เก่ียวข้องตามที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น 
2. จัดฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล

ต าบลพรรณานิคม 
3. จัดประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพ่ือแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือลดความ

ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
4. จัดให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้ทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลพรรณนิคม เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้กับเทศบาต าลพรรณานิคมให้
เป็นประโยชน์ปีละ 1 ครั้ง 

ดั้งนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอสรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการฝึกอบรม 

1. ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถ
เดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาทางครอบครัว 

บันทึกข้อความ 
 



2. ผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง บางท่านไม่สามารถ
เดินทางไปอบรมกับหน่วยงานอื่นได้ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ เดินทางไกล
ไม่ได ้

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา สภา. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่พึงพอใจมากเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมที่ เทศบาลด าเนินเอง และส่งไปถึงการฝึกอบรมกับหน่อยงานอ่ืน เพราะได้ความรู้มากขึ้น ได้เห็นรับรู้
การปฏิบัติในหน้าที่ตนเอง และสามารถน าไปรับใช้ในหารท างานปัจจุบันได้ ในส่วนของสมาชิก เทศบาลได้
ความรู้ในบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาของงานข้อบัญญัติ  และอ่ืนๆ ในส่วนพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ก็ได้ความรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่ง รวมทั้งสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับเพ่ิมขึ้น ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการกระท าผิดโดยเจตนาและไม่เจตนาทางวินัย กลุ่มเป้าหมายน าความรู้มา
ประกอบกับการท างานในปัจจุบันได้ยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ให้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านน าแนวคิด ที่ได้รับไปประยุกต์ใช่อย่างจริงจัง 
2. ให้ประกวด/ยกย่องบุคลากรที่ท าเป็นตัวอย่างได้ 
3. ให้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
            

                
      (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                (นายกฤษณะ    หลอดเณร) 

                            นิติกร 
                                 

(ลงชื่อ)..........................................................      
        (นางขนิษฐา   สุดเสน่ห์) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

                                                                                          
                                                                             (ลงชื่อ)...................................................                                       
              (นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห)์ 
                                                                                       ปลัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
         
                            ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
 
                                                                     
 
                                                                        (ลงชื่อ)……………………………………………..      

                              (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
                                                       นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

 



แบบรายงานผลการดำ น นงาน า น ยบายการบร  าร ร  ยากรบ   ล ประจ าป งบประ า           
เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม 

ประ ด น ยบาย    รงการ ก  กรร  ผลการดำ น นงาน      
    
1. ด านการ รร า  1.1     ำ       าก าลัง         เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและ 

        า ำ             า       เทศบาลต าบลพรรณานิคม 
- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่อก าหนดต าแหน่ง
ใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล และการระดม
ความคิดของ คกก.และผู้ที่เกี่ยวข้อง) 

 
 
 
 
 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ให้ทันต่อก ารเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก            
หรือโอนย้าย 

 1. ด าเนินการประกาสสรรหาพนักงานจ้างประเภททั่วไปท่ี
ว่าง ในต าแหน่งคนงานทั่วไป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  
 2. ด าเนินการรับโอนย้าย พนักงานเทศบาล ที่ว่างตาม แผน
อัตราก าลัง 3 ปี ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
2. ด าเนินการขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่ง 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล, ,นายช่างโยธา,หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง,หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งรับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ว่าง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561  

 
     



 

 
 
 
 
 
 
 

ประ ด น ยบาย   รงการ ก  กรร    รงการ ก  กรร  
  1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร  - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ

เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่ง เทศบาลต าบล
พรรณานิคม ที่113/2562 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2562  
 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
 ๒. ด้านการพัฒนา  2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการ

ตามแผนฯให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 - มีการด าเนเนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 – 2563 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

 - มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากร 

 ๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่
ในระบบงาน E-learning 

 - ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองใรนระบบ E-learning ในวิชาความรู้
ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2562 
  2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 
 
 ๒.๕ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 

 - หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน 
 - หน่วยงาน มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
หารบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

 ๓. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ  ๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 
 
 
 ๓.๒ ด าเนินการบักทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 ๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

 - หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้
ค าปรกึษาดังกล่าว 
 
 - หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะ
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดระยะ แล้วเสร็จ
ที่ก าหนดไว้ 
 
 - หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผงการพิจารณา
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุก
คน อย่างเป็นธรรม แลสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                 



                                                                         

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2562 
   3.4 จัดให้มีหารพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถ ตรวจสอบได้ 
 
 
 
 ๓.๕ ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจ าปี เพื่อยกย่องชมเชย แก่
บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อ
สาธารณชน 

 - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ครั้ง ที่    
๑/๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก. พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามค าสั่ง 31/2562 เลื่อน
ขั้น และรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
 - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

 ๓.๖ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรใน
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านมีส่วนร่วมในการท างาน 

 - ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 - มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน 
 - จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
 - จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

 ๔. ด้านคุณธรรม จรยธรรม และวินัยข้าราชการ  ๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทรายถึงประมวนล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาล
ต าบลพรรณานิคม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น 

 - ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทรายประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบล  
พรรณานิคม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 



  

                     
 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
(นางขนิษฐา   สุดเสน่ห์) 

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

                                                                                          
         (ลงชื่อ)...................................................                                      (ลงชื่อ)……………………………………………..      
                   (นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์)                                 (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
                ปลัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม                                                                นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
         
          

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2562 
  ๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
เกณฑ ์แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๔.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณะธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 - ด าเนินการแบ่งานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 
 
 - มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
  
 



 
                                                                                                                                



 
 
 

 


