
ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดทาแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนด

โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับภารกิจของเทศบาล

ต าบลตกพรม

ไม่มีการด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ในปี 2563

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และ

พนักงานจ้างให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทน

อัตราก าลังท่ีลาออก หรือโอน (ย้าย)

ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ในปีงบประมาณ 2563

ดังน้ี

1.เดือน สิงหาคม 2563

สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง 1 อัตรา, ต าแหน่ง

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา 1 อัตรา

สรรหาพนักงานพนักงานจ้างท่ัวไป ต าแหน่ง คนงาน ส านักปลัดเทศบาล 1 อัตรา, 

ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ ส านักปลัดเทศบาล 1 อัตรา

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไป เพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง

เข้ารับราชการ หรือประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วน

ท้องถ่ิน ข้าราชการประเภทอ่ืน มาด ารงต าแหน่งท่ีว่าง

ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอ่ืน มาด ารงต าแหน่งท่ี

ว่างตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561–2563) และได้ผู้มาด ารงต าแหน่ง ดังน้ี

1.นางสุวรรณา ภูกุล

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

รับโอน(ย้าย)เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563

1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังน้ี

1. ค าส่ัง ทต.ตกพรม ท่ี 492/2563 ลงวันท่ี 30 พ.ย. 2563

1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเล่ือนระดับให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ในปีงบประมาณน้ี

2.ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561-2563 และ

ด าเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น

มีการด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ.2561 – 2563 โดยพิจารณา

บุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาบุคลากรฯ
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบใน

การพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง

มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานความก้าวหน้า ใน

แผนพัฒนาบุคลากรฯ

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน

ระบบงาน

E-learning

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ

E-learning ในวิชาความรู้ท่ัวไปและเฉพาะต าแหน่ง

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ตามเกณฑ์

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณา

จัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ัง

ด้านการพัฒนาบุคลากรสวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อม

ท้ัง ติดตาม และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของ

พนักงาน

3. ด้านการธ ารง 

รักษาไว้ และแรงจูงใจ

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ

หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากร

ทราบ พร้อมท้ังให้ค าปรึกษาดังกล่าว
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน

ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

 ก าหนดทุกระยะ แล้วเสร็จท่ีก าหนดไว้

3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ

สามารถตรวจสอบได้

พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังท่ี 1 – 2 /2563 ให้เป็นไปตามผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผ่านกระบวนการ คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน

เงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังท่ี 1 – 2 /2563 ตามค าส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน และรายงาน

การประชุมดังกล่าว

3.4 ด าเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ ประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย แก่บุคลากร

ดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน

จัดท าประกาศเทศบาลต าบลตกพรม เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการคัดเลือก 

“พนักงานผู้รักษาระเบียบวินัยดีเด่น” ประจ าปีงบประมาณ 2562 และมอบเกียรติบัตร

ยกย่องผู้ท่ีผ่านเกณฑ์ดังกล่าวเป็นรางวัลเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก่บุคลากร ในด้าน

สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน

 ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน

1.ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี

2.มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน

3.จัดให้มีเคร่ืองปฐมพยาบาล

4.จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

4. ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และวินัย

ข้าราชการ

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับเทศบาลต าบลตกพรม 

ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และ

ข้อบังคับเทศบาลต าบลตกพรม ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 

ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม

หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1.ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติ

หน้าท่ี ตามค าส่ัง ทต.ตกพรม ดังน้ี

1.1) ค าส่ัง ทต.ตกพรม ท่ี 185/2562 เร่ือง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมาย

การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการภายในเทศบาลต าบลตกพรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง

มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม

มีการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลตกพรม ประจ าปีงบประมาณ 

 2563 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เม่ือวันท่ี 

25-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ


