
ต ำแหน่ง ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
/3.3 สร้ำง...

3.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ีอเป็น  - มีกำรวำงแผนพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึก
กรอบในกำรพัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง อบรมตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ

ต ำแหน่ง เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำน
ในต ำแหน่ง ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร

3. การพัฒนาบุคลากร 3.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  - มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
และด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร แต่ละ (พ.ศ. 2561 - 2563) โดยพิจำรณำส่งบุคลำกร

ระดับท่ีสูงข้ึน จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง (ต ำแหน่ง 

พ.ศ. 2563 ตำมค ำส่ังเทศบำลต ำบลศรีสงครำม
ท่ี 111/2563 ลงวันท่ี 23 เมษำยน 2563

เลือกสรร เลือกสรรพนักงำนจ้ำงท่ัวไป ประจ ำปีงบประมำณ

โอนย้ำยหรือเกษียณอำยุรำชกำร  - ด ำเนินกำรรับโอนพนักงำนส่วนท้องถ่ิน เพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ัง ในต ำแหน่งท่ีว่ำง ตำมแผนอัตรำก ำลัง

2.3 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน  - ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังและเล่ือน

และต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
จำกปฏิบัติกำร เป็น ช ำนำญกำร

นักวิชกำรจัดเก็บรำยได้

นักประชำสัมพันธ์ จำกปฏิบัติกำร เป็น ช ำนำญกำร 

 - ด ำเนินกำรขอให้ กสถ. ด ำเนินกำร
สอบแข่งขันแทน (ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนท่ัวไป 
ปก./ชก. และต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ ปง./ชง.)

2.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรในกำรสรรหำและ  - ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและ

คณะกรรมกำรฯ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง)

3 ปี (ต ำแหน่ง วิศวกรโยธำ และต ำแหน่ง 

2 การสรรหาคนดี คนเก่ง 2.1 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี  - ด ำเนินกำรประกำศสรรหำพนักงำนจ้ำง ประเภท
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ สรรหำข้ำรำชกำร และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำร ท่ัวไปท่ีว่ำง ในต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ และ

เปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลังท่ีลำออก ต ำแหน่ง นักกำร

สอดคล้องกับส่วนรำชในปัจจุบัน (กำรวิเครำะห์งำน
กำรเตรียมกำรรับข้อมูล และกำรระดมควำมคิดของ

เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลัง ก ำหนดเพ่ิม - ลด ต ำแหน่ง เพ่ือรองรับภำรกิจของ
ท่ีรองรับภำรกิจของเทศบำล เทศบำล และพิจำรณำปรับปรุงภำระงำนให้

การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลต าบลศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประจ าปี 2563

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
1. การวางแผนก าลังคน 1.1 แผนอัตรำก ำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)  - ด ำเนินกำรปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี โดยกำร



จริยธรรม

4.5 กำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  - มีกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ข้ำรำชกำร/
พนักงำนเทศบำล รักษำวินัย

/5. กำรพัฒนำ...

ประกำศจริยธรรม

 - มีกิจกรรม/โครงกำรตำมประกำศจริยธรรม
 - มีกำรรำยงำนผลกิจกรรม/โครงกำรตำม

 - ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำม
ประกำศจริยธรรม

 - มีกำรจัดท ำประกำศจริยธรรม
 - จัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมประกำศ

4.4 กำรส่งเสริมจริยธรรมให้กับบุคลำกร  - มีกำรน ำประกำศหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม
มำบังคับใช้

เสริมสร้ำงมำตรฐำนวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ ผลกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2563)

ระเบียบ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมแผน  - มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ และสรุปรำยงำน

กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับ และพนักงำนจ้ำงตำมสำยงำนท่ีรับผิดชอบ
บัญชำให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำนแก่ผู้ใต้บังคับ  - มีกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับ
บัญชำอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง ผิดชอบของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ 

จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน และข้อบังคับ
ท้องถ่ิน ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน

พึงพอใจของบุคลำกรมำพัฒนำ รวมท้ังจัดให้มี
สิทธิข้ันพ้ืนฐำนของบุคลำกร

4. การส่งเสริมจริยธรรม 4.1 จัดท ำประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  - แจ้งประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรรับทรำบประมวล

3.5 กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร  - มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ท้ังด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน บ ำเหน็จ
ควำมชอบ พร้องท้ังติดตำม และน ำผลควำม

3.3 สร้ำงบทเรียนรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่  - ส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำลท่ีได้รับกำรบรรจุและ
ในระบบงำน E-learning แต่งต้ังใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ

E-learning ในวิชำควำมรู้ท่ัวไปและเฉพำะต ำแหน่ง

ทักษะ และสมรรถนะ กำรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในต ำแหน่งสำยงำน

3.4 ด ำเนินกำรประเมินพนักงำนเทศบำล   - มีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกร เข้ำรับ

และรักษาวินัยของบุคลากร และข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วน
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5.8 วัสดุอุปกณ์ต่ำง ๆ /รถยนต์  - อยู่ในสภำพท่ีดี

และปลอดภัย
5.7 ถัง/อุปกรณ์ดับเพลิง  - ไม่หมดอำยุ พร้อมใช้งำน และติดต้ังอยู่ใน

ต ำแหน่งท่ีสำมำรถน ำมำใช้ได้ทันที

5.4 ตู้เก็บเอกสำรหรือช้ันวำง  - อยู่ในสภำพดีและสะอำด โดยติดป้ำยแสดง
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และรำวบันได
5.3 อุปกรณ์กำรไฟฟ้ำและหลอดไฟฟ้ำ  - อยู่ในสภำพดี สะอำด และปลอดภัย

(สภำพแวดล้อมในกำร และพ้ืนท่ีส ำหรับรับประทำนอำหำร/น้ ำด่ืม
ท ำงำน) 5.2 สภำพของหน้ำต่ำง ประตู ข้ันบันได  - อยู่ในสภำพดี สะอำด และปลอดภัย

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.1 กำรจัดพ้ืนท่ีใช้งำนอย่ำงชัดเจน  - มีพ้ืนท่ีเพ่ือปฏิบัติงำน กำรจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ 

5.6 กำรเดินสำยไฟฟ้ำ  - มีควำมเป็นระเบียบ และสำยไฟอยู่ในสภำพดี

ประเภทเอกสำรหรือส่ิงท่ีจัดเก็บ

ไม่มีกล่ิน ไม่สกปรก
5.5 ห้องน้ ำได้มำตรฐำน  - มีกำรระบำยอำกำศ แสงสว่ำงท่ีเพียงพอ 

5.9 ถังขยะ

การปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ในเดือนแรกของรอบ กำรประชุมพิจำรณำและบันทึกควำมเห็นใน
กำรประเมิน แบบประเมิน

 - มีรองรับมูลฝอยเพียงพอ และมีฝำปิดมิดชิด
5.10 ตู้ยำชุดปฐมพยำบำล  - พร้อมใช้งำน และติดต้ังอยู่ในต ำแหน่งท่ีเหมำะสม

6. การประเมินผล 6.1 จัดท ำข้อตกลงกำรประเมินในแบบกำรประเมิน  - มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกล่ันกรอง โดยมี


