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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนิินงาน ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จััดทำแผนอัตรากำลััง 3 ปี เพัื่อใช้ในการกำหนดโครงสรั้างและั
กรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลต าบล 

-  ด าเนัินการปรับปรัุงแผนอัตรากำลััง เพ่ือกำหนด
ปรัับปรัุงัตำแหนั งใหม  ัจำนวน 2 ตำแหนั ง ตาม
ประกาศใช้แผนัอัตราก าลังั3ัปี (พ .ศ .2 5 6 1 -2 5 
6 3 ) ฉบับปรับปรุงัครั้งที่ 4ัพ.ศ.2562 เพ่ือรองรับ
ภารกจิของหน วยงาน และัการพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับส วนราชการในปัจจุบันัั 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการั และพนักงานจ้าง
ให้ทันต อการเปลี่ยนแปลงัหรือทดแทนอัตราก าลังที่น าออกหรือโอนย้าย 

 

1. ด าเนินการรับโอนยั้ายพนัักงานเทศบาล ที่ว างตาม
แผนอัตราก าลัง ๓ัป ีจ านวนั1ัต าแหน งัตามค าสั่งั
ทต.ชะเมาัที่305/2563ััลว.2ักันยายนั2563ัั 
 

 

1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตั งตั้งเขั้ารัับราชการั
หรือประกาศรับโอนยา้ย พนักงานส วนทอ้งถิ่น มาด ารงตำแหน งที่วั างั
หรือประกาศรับสมััครบุคคลเพัื่อเปลัี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

-ััด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ต าแหน งสายงานประเภททั่วไปััให้ด ารงต าแหน งสายงาน
ประเภทวิชาการ 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนิินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

1.4 แต งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
- การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจั จ านวนั 1ั อัตราัั
ต าแหน งผู้ช วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

1.5 การคััดเลือกบัุคคลเพัื่อเลื่อนระดับตำแหน งที่สูงขึ้น - ไม มัีการด าเนินการ 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จััดทำแผนพัฒนาบัุคลากรประจำปี และด าเนัินการตามแผนฯั
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพััฒนาบัุคลากร ประจ าปีั
พ.ศ.2561 -2563 โดยพิจารณาบคุลากร เข้ารับการั
อบรม เพื่อพััฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน ง ให้เปั นไปั
ตามแผนพัฒนาบัุคลากรฯ 

 

2.2 ก าหนดเสั้นทางการพัฒนาบัุคลากร เพ่ือเปั นกรอบในการพััฒนาั
บุคลากรแต ละต าแหน ง 

 

- มีการวางแผนการพัิจารณาส งบุคลากรเข้ารับการอบรมั
ตามสายงานความก้าวหนั้า ในแผนพััฒนาบัุคลากรฯ 

2.3 ด าเนัินการประเมัินขั้าราชการสั วนทั้องถิน่ตามเกณฑั มาตรฐานั
ก าหนดต าแหน ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

 

- หนั วยงานมัีการประเมัินบัุคลากรตามเกณฑั มาตรฐานั
กำหนดตำแหนั ง เพ่ือพิจารณาจััดสั งบัุคลากร เขั้ารัับการั
อบรมั เพัื่อพัฒนาความรูั้ความสามารถในตำแหนั งตามั
สายงาน 

  

2.5 ด าเนินการประเมินความพัึงพอใจของบุคลากร 
 

- หน วยงาน มีการประเมินความพัึงพอใจของบุคลากรัใน
การบรัิหารทรััพยากรบัุคคล ทั้งดา้นการพััฒนาบัุคลากรั
สวััสดิการ สภาพแวดลั้อมการท างาน ั บ าเหนั จความชอบั
พร้อมทั้ง ติดตาม และน าผลความพัึงพอใจของพนัักงานั
มาพััฒนา และจัดให้มัีขั้นพัื้นฐานของพนักงาน 
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๓. ดา้นการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสััมพันธ และเผยแพรั แนวทางเสั้นทางความกั้าวหนั้าในสาย 
งานต าแหน ง ให้บุคลากรทราบ 

 

 

 
 

- หนั วยงานัมัีการประชาสััมพันธ เสั้นทางความกั้าวหนั้าใน 
สายงานตำแหนั ง ใหั้บัุคลากรทราบ พรั้อมทั้งใหั้คำปรัึกษาั
ดังกล าว 
 
 

3.2 ดำเนัินการบัันทัึก แกั้ไข ปรัับปรัุง ขั้อมัูลบัุคลากรในระบบศัูนย ั
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห งชาติ ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบััน 
 

- หน วยงาน ดำเนินการปรับปรุงระบบดัังกลั าว ตามระยะที่ั
กรมสั งเสรัิมการปกครองทั้องถิน่ ก าหนดทัุกระยะั แ ลั้วั
เสรั จตามที่ก าหนดไว้ 
 

3.3  จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการััที่เป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

-หน วยงานมีการถ ายทอดตัวชี้วัดััโดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ั ัดูแล ั ัก ากับ ัติดตามัและประ เมินผล
การปฏิบัติง าน ั จนถึงคณะกรรมการกลั ่นกรองผล
การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการั ในความรู้ ัทักษะั
และสมรรถนะทุกคนอย างเป็นธรรมัเสมอภาคัและ
เป็นไปตามเกณฑ มาตรฐานก าหนดต าแหน ง  
 

3.4  จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบััตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย างเป็นธรรมััเสมอภาคัและสามารถตรวจสอบได้ 

-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ั
2/2563ััให้เป็นไปตามผลการประเมินปฏิบัติหน้าที่ััผ าน
กระบวนการั คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลครั้งที่ั 2/2563ั ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนั และ
รายงานการประชุม 
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 3.5 ดำเนินการการพัิจารณาความดคีวามชอบการปฏัิบััติหน้าทีร่าชการั

ประจำปี เพ่ือยกยั องชมเชย แกั บัุคลากรดัีเดั น ดั้านการปฏัิบััตัิงานและั
คุณประโยชน ต อสาธารณชน 

- ไม ได้ด าเนินการ 

3 .6  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานัด้านการ
มีส วนร วมในการท างาน 

- จัดท าโครงการั5ัส. 
- มีการจัดอปุกรณ ขัั้นพัื้นฐานในการปฏัิบัติงานอยั างั
ครบถ้วน 
- ด าเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร เน ตัและระบบั
LANัของส านักงานัเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดให้มีเครือ่งปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพั ญประโยชน สาธารณะ 

3.7  ส งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานัและการ
ปฏิบัติงานั 

-  อนุมัติให้พนักงานเทศบาลัสมัครเข้าสอบแข งขันฯัตาม
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ด ารง
ต าแหน งสายงานผู้บริหาร 
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4.  ดิ้านคุณธรรม จริิยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมขา้ราชการ 
ส วนท้องถิ่น และขั้อบังคับเทศบาลต าบลชะเมาัวั าด้วย
จรรยาบรรณขั้าราชการส วนทั้องถิ่น 

 

4.2 ใหั้ผูั้บัังคัับบััญชา มอบหมายงานแกั ผูั้ใตั้บัังคัับบััญชา อยั างเปั นั
ธรรม ไมั เลัือกปฏิบัั ติ รวมถัึงการควบคัุมักำกัับ ตัิดตาม และดัูแลั
ผูั้ใตั้บัังคัับบััญชา ใหั้ปฏิบััตัิงานตามหลัักเกณฑ  แนวทาง ระเบัียบ และั
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประชาสััมพัันธั ให้เจ้าหนั้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการสั วนท้องถิ่น และขั้อบังคบัเทศบาลต าบลชะเมา 
วั าด้วยจรรยาบรรณขา้ราชการส วนทั้องถิ่น 

 

- ด าเนินการแบ งงานและมอบหมายหนั้าทีค่วามรับผิดชอบั
ให้พนักงานสั วนต าบลปฏัิบัติหนั้าท่ีในต าแหน งที่ว าง อัีกั
หนา้ที่หนัึ่ง ัตามคำสั่ง ทต.ชะเมา ที่ั263/2563  ลงวัันที ่
1 ก.ค.2563 
- ด าเนินการแต งตั้งผู้รัักษาราชการแทนผัู้อำนวยการกองั
และหัวหน้าสั วนราชการที่เรียกชัื่ออย างอัื่น ตามคำสั่งั
ทต.ชะเมา ที ่448/2563 ั ลว. 21 ธ.ค.2563 
- แต งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ต าแหน งสายงานประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน งสายงาน
ประเภทวิชาการัตามค าสั่งัทต.ชะเมาัที่ั240/2563ัลว.ั
11ัมิถุนายนั2563 
-ัมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
ขององค กรปกครองส วนท้องถิ่นัตามค าสั่งัทต.ชะเมาัที่ั
17/2563ัลว.7ััมกราคมั2563 

  
 
 
 
 
 
 

 

 4.3 สั งเสรัิมให้บุคลากรปฏัิบัติงานตามแผนการเสริมสรา้งมาตรฐานั
วัินัยคุณธรรม จรัิยธรรมและปั้องกัันการทุจริตประจ าปีงบประมาณัพ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕6๓ 

- มีการด าเนินการตามแผนโดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส งเสริมวินัยััคุณธรรมัจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตคอร รัปชั่น 





 


