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แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลโนนสูงเปลือย  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1. การวางแผนอัตรากําลังคน 

1.1 การจดัทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖4 

 

 
-เพ่ือใหเทศบาลมีโครงสรางการแบงงาน
และระบบงานท่ีเหมาะสมไมซ้ําซอน 
-เพ่ือใหมีการกําหนดตําแหนง การจัด
อัตรากําลัง โครงสรางท่ีเหมาะสมกับ
อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมาย
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภท 

 
-แผนอัตรากําลัง ๓ ป  พ.ศ.2564-
2566 สามารถประกาศใชทันเดือน 
ต.ค.ของปงบประมาณ 2564 

 
-แผนอัตรากําลัง ๓ ป พ.ศ. 2564-
2566 ประกาศใชทันเดือน ต.ค. ของ
ปงบประมาณ 2564 

 

2. การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร 
    2.1  ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง
ประกาศสรรหาพนักงานเทศบาลตาม
อัตรากําลังท่ีวาง 

 
-เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 
-สามารถดําเนินสรรหาบุคลากรตาม
ตําแหนงท่ีวางได รอยละ 90 

 
1. รับโอน (ยาย) และแตงตั้งพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล เลขท่ีตําแหนง ๗๐-๒-๐๑-
๒๑๐๑-๐๐๑ 
2. รับโอน (ยาย) และแตงตั้ง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา เลขท่ี
ตําแหนง 70-2-08-2107-001 
3.รับโอน(ยาย) และแตงตั้งผูอํานวยการ
กองชาง เลขท่ีตําแหนง 70-2-05-2103-
001 

 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3.1 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจาง 

 
- เพ่ือวัดผลศักยภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
- เพ่ือเลื่อนตําแหนง/เลื่อนข้ันเงินเดือน/
เลื่อนคาตอบแทน/ตอสญัญาจาง 
- เพ่ือนําผลไปใชพัฒนาบุคลากร 

 
-พนักงานเทศบาล/พนักงานครเูทศบาล
และพนักงานจาง สงแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานไดทันตามหวงระยะเวลา 

 
-ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง ครั้งท่ี 1 หวง
เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 ครบทุก
ตําแหนง 
-ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจางครบทุก
ตําแหนง 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3.1 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
    3.2 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง เปนธรรมเสมอ
ภาคและสามารถตรวจสอบได 

 
- เพ่ือวัดผลศักยภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
- เพ่ือเลื่อนตําแหนง/เลื่อนข้ันเงินเดือน/
เลื่อนคาตอบแทน/ตอสญัญาจาง 
- เพ่ือนําผลไปใชพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
เพ่ือใหมีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และพนักงานจาง 

 
-พนักงานเทศบาล/พนักงานครเูทศบาล
และพนักงานจาง สงแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานไดทันตามหวงระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
มีกระบวนการประเมินผลการปฏบัิติงาน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจางตามแผน
อัตรากําลังท่ีมีอยู 

 
-ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจาง ครั้งท่ี 1 หวง
เดือน ต.ค. 2563-ก.ย. 2564 ครบทุก
ตําแหนง 
-ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ของพนักงานเทศบาล/พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจางครบทุก
ตําแหนง 
1.ประกาศกําหนดหลักเกณฑการ
ประเมินใหท้ังผูประเมินและผูรับการ
ประเมินทราบกอนเริ่มรอบการประเมิน 
2.ประชุมถายทอดตัวช้ีวัด โดย
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ 
ติดตามในหองระยะเวลาการประเมิน 

 

4. การพัฒนาบุคลากร 
    4.1 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายเบ้ืองตนพนักงานเทศบาล/
พนักงานจาง และสมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
   4.3 จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
หลักสตูรตางๆ ของแตละสายงาน 

 
1.เพ่ือใหผูท่ีเขารับการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษางานนําความรูจากประสบการณ
ตรง มาปรับใชกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนรวมกันในหลายภาพสวน  
2.เพ่ือเสริมพลังบวกในการพัฒนาและการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
 
-เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ 

 
ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ประสบการณมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
-จํานวนผูเขารับการฝกอบรม หลกัสูตร
ตางๆ เปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 
-ผูเขารวมโครงการฝกอบรม จํานวน 80 
คน อบรม ณ เทศบาลตําบลโนนสงู
เปลือย และผูเขารวมโครงการไดรบั
ความรูและประสบการณจากท่ีไดอบรม
แลวนํามาปรับใชในการทํางานและ
ชีวิตประจําวัน 
 
1.พนักงานเทศบาลเขารับการฝกอบรม
ตามสานงานหรือตามตําแหนงท่ีมอียู
ตามกรอกอัตรากําลัง 

 

 

       

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
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5.การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
4.1 ประกาศประมวลคณุธรรมจรยิธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน  
 
 
4.2 ผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรมไมเลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กํากับ ตดิตามและ
ดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑแนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
4.4สงเสริมใหบุคลการปฏิบัติธรรมพัฒนา
จิต 
 
 
4.5 จดัทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปและ
การดําเนินการตามแผนใหสอดคลองกับ
ความจําเปน 
 
 
4.6กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
ตําแหนง 

 
เพ่ือใหขาราชการทองถ่ินทราบขอบังคับ
ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ 
 
 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตาม
แผนการเสรมิสรางมาตรฐาน วินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม และปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีดี มีคุณธรรม และซื่อสตัยสุจรติ
ภายในหนวยงานใหแกกันอยูเสมอ 
 
เพ่ือทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปและ
การดําเนินการตามแผนมาใหสอดคลอง
กับความจําเปน 
 
 
เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือความกาวหนา
ในสานงานอาชีพแตละตาํแหนง 

 
1.ประกาศคณุธรรมจรยิธรรมของ
เทศบาลขาราชการ 
 
 
1.สรุปผลการดําเนินงาน 
2.หนังสือ/บันทึกประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.สรุปผลการดําเนินงาน 
2.หนังสือ/บันทึกประชาสัมพันธ 
 
 
จํานวนแผนพัฒนาบุคลากร จํานวน 1 
เลม 
 
 
 
จํานวนสายงานท่ีมีอยูตามกรอบ
อัตรากําลังของเทศบาล 
 

 
ประชาสมัพันธใหผูบริหาร/สมาชิก/
พนักงานเทศบาล/พนักงานจางรับทราบ
ประกาศประมวลคณุธรรมจริยธรรม
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
1.ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบและ
ปฏิบัติตามแผนการเสริมสรางมาตรฐาน
วินัยคุณธรรม จรยิธรรม และปองกัน
การทุจริต 
2.สรุปผลการดําเนินการตามแผนการ
เสรมิสรางมาตรฐาน วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและปองกันการทุจรติให
นายกเทศมนตรีเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงแผน ติดตาม การ
ดําเนินการตามแผนในปตอไป 
1.บุคลากรเขารวมกิจกรรมทําความ
สะอาดถนน  
2.บุคลากรเขารวมโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
พิจารณาบุคลากรเขารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรูตามสายงานตําแหนงให
เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 2564 โดย
พิจารณาสงบุคลากรเขารับการอบรม
ตามสายงานความกาวหนาใน
แผนพัฒนาบุคลากรทุกตําแหนง 

 

 

 


