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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1.ด้านการสรรหา -จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่

รองรับภารกิจของเทศบาล 
-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3 ปี (พ.ศ.2561 – 
2563) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 1 เพ่ือรองรับภารกิจ
หน่วยงานที่เพ่ิมมากขึ้น 
-ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 
2563) ฉบับปรับปรุงฉบับที่ 2 ก าหนดกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับภารกิจในหน่วยงานเกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขที่เพ่ิมมากข้ึน  

- จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออกหรือโอนย้าย 

1.ด าเนินการรับโอน ย้ายพนักงานเทศบาลที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)  
2. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการสอบแข่งขันแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

-การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น 1.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็น เจ้า
พนักงานพัสดุช านาญการ เมื่อวันที่  4 มกราคม 2563 
2.  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง) เลื่อน
ระดับเป็นเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2562 

2.ด้านการพัฒนา -จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็น 

-มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2561 
– 2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานค
วาก้าวหน้า ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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2.2 ก าหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่
ละต าแหน่ง 

-มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานที่อยู่ในระบบงาน E -Learning -ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ  
E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปเฉพาะต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

-หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ
พร้อมทั้งติดตามและน าผลความพึงพอใจของพนักงานมา
พัฒนา และจัดให้มีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง
ให้บุคลากรทราบ 

-หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานในต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

-หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้อถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จ
ตามท่ีก าหนด 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เป็นธรรม -หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 

เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 
1/2562 ให้เป็นไปตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2/2562 ตามค าสั่งเลื่อนขั้น
เงนิเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีดี แก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ความปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  

-มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
-จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล 
-จัดกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อประโยชน์แก่
สาธารณะ 
-มีการจัดท ากิจกรรม 5ส. 

4.ด้านคุณธรรมจริยธรรมแล
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้องบังคับเทศบาลต าบลกกตูม ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบลกกตูม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

-ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
พนักงานเทศบาลในต าแหน่งที่ว่างอีกหน้าที่หนึ่ง 
-ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต าแหน่งปลัดเทศบาล 
-ด าเนินการปรับปรุงงานบางงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติ
หน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาล 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-
2564 

-มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น 



 


