
 

     

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

เทศบาลตำบลโนนแดง  
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

1) การวางแผนกําลังคน 1) เพื่อให้เทศบาลฯ มีโครงสร้างการแบ่งงาน 1) การดําเนินการสรรหา รับโอน แต่งตั้ง ฯลฯ1) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   แผนอัตรากําลัง 3 ปี และระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ําซ้อน เป็นไปตามกรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ปี ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   (ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 2) เพื่อให้เทศบาลฯ มีการกําหนดตําแหน่ง (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

การจัดอัตรากําลัง โครงสร้างส่วนราชการ ที่ได้กําหนดไว้

ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลฯ

ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3) เพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการ

กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งและการใช้

ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง

ประจํา และพนักงานจ้างว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

4) เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลฯ

5) เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถวางแผนอัตรากําลัง

ในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหาร

งาน ของเทศบาลฯ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอํานาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ

มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น

การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

6) เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย

ด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งและการใช้

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลโนนแดง อําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา



ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

2) การสรรหาคนเก่งคนดีเพื่อปฏฺบัติงาน

    ตามภารกิจของหน่วยงาน

   2.1) รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 1) เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงาน 1) สามารถรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมา 1) ดําเนินการรับโอนฯ และสามารถรับโอน

          ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการได้ พนักงานเทศบาลเพื่อมาดํารงตําแหน่ง

          สังกัด สํานักปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานธุรการเพื่อมาปฏฺบัติงานได้

    2.2) สรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 1) เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วย 1) สามารถดําเนินการสรรหาฯ และแต่งตั้ง 1) ดําเนินการสรรหาฯ จนเสร็จสิ้นกระบวน

          ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ เจ้าพนักงานเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนการสอน) พนักงานจ้างตามรภิจ เพื่อมาปฏิบัติงานใน การสรรหาฯ และสามารถจ้างพนักงานจ้างฯ

          สังกัด กองการศึกษา สังกัด กองการศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ เพื่อมาปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัก

บัญชี (บุคลากรสันสนุนการสอน) สังกัด งานการเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุน

กองการศึกษาได้ การสอน) สังกัด กองการศึกษาได้

    2.3) แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 1) เพื่อให้ได้พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกสายงาน 1) สามารถแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่าน 1) ดําเนินการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่าน

          สายงานผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น ผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งผู้อํานวยการ การคัดเลือกสายงานผู้บริหารให้ดํารง การคัดเลือกสายงานผู้บริหารให้ดํารง

          ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งผู้อํานวยการ ตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งผู้อํานวยการ

และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) ได้ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น) ได้

3) การรบรรจุแต่งตั้ง

    3.1) รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 1) เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงาน 1) การรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 1) รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ 

          รายนางศิริประภา  ภูแผ่นนา ธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล รายนางศิริประภา  ภูแผ่นนา รายนางศิริประภา  ภูแผ่นนา

          ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปง. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง.

          สังกัด สํานักปลัดเทศบาล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล

  3.2) การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 1) เพื่อให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัก 1) การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 1) เทศบาลฯ มีคําสั่งจ้างพนักงานจ้าง

        ราย นางสาวสุปราณี  กล้าหาญ งานการเงินและบัญชี (บุคลากรสนับสนุนการสอน) สังกัด รายนางสาวสุปราณี  กล้าหาญ ตามภารกิจ รายนางสาวสุปราณี  กล้าหาญ

        ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ กองการศึกษา ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญ

        สังกัด กองการศึกษา บัญชี (บุคลากรสันสนุนการสอน) สังกัด ชี (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 

กองการศึกษา สังกัด กองการศึกษา

   3.3) การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 1) เพื่อให้ได้พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการคัดเลือกสายงาน 1) การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการ 1) เทศบาลฯ มีคําสั่งให้พนักงานเทศบาล

          ผู้ผ่านการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร ผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งผู้อํานวยการ คัดเลือกสายงานผู้บริหารให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกสายงานผู้บริหารให้ดํารง

          ให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ในระดับที่สูงขึ้น ราย นางสาววิไลลักษณ์ ตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง

          ราย นางสาววิไลลักษณ์  กุลนันทนนท์ และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) กุลนันทนนท์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ

          ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ 

-2-

-3-



ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

4) การพัฒนาบุคลากร

  4.1) โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบบทบาท อํานาจ 1) ใบประกาศนียบัตร 1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้

ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสามชิกสภาท้องถิ่นรวมถึง 2) การคํานวณเงินเดือน ค่าตอบแทน เรื่องบทบาทอํานาจหน้าที่ของผู้บริหาร

สภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุม เงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ระเบียบ

สภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะการประชุม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/เงินทุนสํารอง การโอน/ สภาท้องถิ่น และการพิจารณาร่างข้อบัญยัติ/เทศบัญญัติ ท้องถิ่นถูกต้องตามกฎหมาย ประชุมสภาท้องถิ่น ขั้นตอนการประชุม

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระบบงบประมาณและการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การจัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระ สถาท้องถิ่นที่ถูกต้อง ระบบงบประมาณ

เงินการคลังท้องถิ่น 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบกรณีศึกษาและ ต่างๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จัดโดยมหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปัญหาที่เกิดจากการประชุมสภาท้องถิ่นที่ไม่ถูกต้อง ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหน หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น 4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักในการพิจารณา 4) สามารถแก้ไขปัญหาในการประชุม เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จังหวัดขอนแก่น อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทํา สภาเพื่อให้เป้นไปตามที่กฎหมาย เงินสํารองจ่าย เงินสะสมและทุนสํารอง

บริการสาธารณะ ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบ กําหนด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งเสริมการ 5) การจัดทําแผนท้องถิ่นจัดทําบริการ 2) ผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ที่ได้รับ

ประกอบอาชีพและจัดงานต่างๆ สาธารณะช่วยเหลือประชาชน ช่วย มาจากการอบรมมาใช้กับเทศบาลฯ ดังนี้

5) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ระบบงบประมาณ เหลือผู้ประสบภัย ป้องกันการแพร่     2.1) นําความรู้เรื่องบทบาท อํานาจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบ ระบาดของโรคคิด 19 ส่งเสริมการ หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา

ประมาณ เงินสํารองจ่าย เงินสะสม เงินทุนสํารองเงินสะสม ประกอบอาชีพและจัดงานต่างๆ ท้องถิ่น ระบัยบวีการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยว

เทคนิคการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 6) การปฏฺบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กับการประชุมสภาท้องถิ่น ขั้นตอนการ

เฉพาะกิจ ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการต่างๆ ประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องมาใช้ในการ

ปฏฺบัติหน้าที่ในงานด้านกิจการสภาให้เป็น

ไปตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

ให้ถูกต้อง

    2.2) นําความรู้ที่ได้รับเรื่องระบบงบ

ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ เงินสํารอง

จ่าย เงินสะสมและทุนสํารองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้ในการปฏิบัติ

งาน ควบคุม กํากับ ดูแล และสั่งการให้

ผู้บังคับบัญชาปฏฺบัติให้ถูกต้องตาม

ระบัยบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวข้อง
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

   4.2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน 1) เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการปฏฺบัติและเตรียมความ 1) การคิดคํานวณบําเหน็จ บํานาญ 1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

ด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์ พร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่จะ เกี่ยวกับกฎหมายบําเหน็จ บํานาญ ข้าราช

กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนท้องถิ่นที่จะมีผุ้เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ การส่วนท้องถิ่น

ที่จะมาถึงได้อย่างถูกต้อง 2) ผุ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ

 จัดโดยสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ วิธีปฏฺบัติคํานวณบําเหน็จ บํานาญ

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรุ้ความเข้าใจ

กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับบําเหน็จลูกจ้างประจําของหน่วย

การบริหารราชการท้องถิ่น

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 1) เพื่อเป็นการประกาศรายชื่อพนักงานเทสบาลผู้มีผลการ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ 

และลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ผฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 1) พนักงานเทศบาล ต้องได้รับผลการ ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (หว่างวันที่ 1 ตุลาคม

พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2564 และ เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล ประเมินฯ ในระดับดีเด่น คือต้องมีช่วง 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ การปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน

30 กันยายน 2564 2) ลูกจ้างประจํา ต้องได้รับผลการ 2564 - 30 กันยายน 2564)

ประเมินฯ ในระดับดีเด่น คือต้องมีช่วง

คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

6) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร

ในหน่วยงาน

    6.1) กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปีงบ 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ มีศีล 5 1) มีพนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1) พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อศีล 5 เป็นข้อห้ามพื้นฐานของทุกคน หากทุกคนสามารถ ไม่น้อยกว่ร้อยละ 90 มากกว่าร้อยละ 90

ทําได้แล้วก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนและไม่สร้างความเดือด

ร้อนแก่สังคม แต่ละข้อก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ด้วยจุดเริ่มต้น

เล็กๆ เหล่นี้ เทศบาลฯ จึงจัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ

เพื่อเป็นการช่วยรักษาศาสนาพุทธและคุณความดีให้คงอยู่

กับพุทธศาสนิกชนตลอดไป

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน
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    6.2) ข้อบังคับเทศบาลตําบลโนนแดง 1) เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกของข้าราชการเทศบาลฯ 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และรับ 1) ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตําบลโนนแดง ให้สามารถปฏฺบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผิดชอบ 2) ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด 

มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 2) การมีจิตสํานึกมุ่งบริการและ และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

2) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของ ให้คําปรึกษา ทางราชการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการ 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ปฏฺบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู้ 

ในการปฏฺบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี 4)การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ

และเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทําให้ได้รับการยอมรับ 5) การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทางราชการเป็นสําคัญ

เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป 6) การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 4) รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง

7) ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

5)ให้บริการแก่ส่วนราชการ อง์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียม

กัน

6) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ

ครบถ้วน

7) ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประ

สิทธิผล เพื่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม

8) ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติ

หน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมาย

9) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ําใจ

เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน

10) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

11) ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท้จจริง

เหตุผลเพื่อความยุติธรรม

12) ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่

13) วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง

14) ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่ม

เฟือยเกินฐานะของตนเอง

15) ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง 

และ ลด ละ เลิก อบายมุข

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

16) ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนราวมเหนือ
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ประโยชน์ส่วนตน

17) กล้าหาญ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

18) ปฏฺบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อข้าราชการ

19) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขอบเขต

กฎหมาย

20) พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบ

ต่อผลของการตรวจสอบ

   6.3) การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ สําหรับงาน 1) เพื่เตรียมความพร้อมในการออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 1) การออกให้ความช่วยเหลือประชาชน 1) การออกให้ความช่วยเหลือประชาชน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ ในเขตเทศบาลฯ และพื้อนที่บริเวณใกล้เคียง กรณีได้รับแจ้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

พ.ศ. 2564 เหตุเพลิงไหม้ด้วยความพร้อมและตั้งใจในการออกปฏฺบัติ

หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย

อย่างเต็มกําลัง

7) การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1) เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯ ในสังกัดมีความก้าวหน้า 1) มีผู้ผ่านการสรรหาฯ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1) นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแก้ว

   7.) เทศบาลฯ สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลฯ ในสายอาชีพ      - นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแก้ว ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ในสังกัดเข้ารับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดํารง      - นางสาววิไลลักษณ์  กุลนันทนนท์ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ตําแหน่งสายงานผู้บริหาร จํานวน 5 ราย ดังนี้      - นายนวรัฐ  ต่อสกุล ผ่านการสรรหาฯ และโอนเพื่อแต่งตั้ง

     - นายนวรัฐ  ต่อสกุล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง ให้ดํารงตําแหน่งายงานผู้บริหารในระดับ

การศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) ที่สูงขึ้นในตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง

     - นางสาววิไลลักษณ์  กุลนันทนนท์ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สังกัด เทศบาลตําบลวังหิน 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

     - นางสาวพิรัลพัชร  ลาดแก้ว 2) นางสาววิไลลักษณ์  กุลนันทนนท์

ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

     - นางอมรรัตน์  พูนสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงาน

ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ ผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่ง

     - นายสุทธิชัย  ชูยะไข ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

ชํานาญงาน สังกัด เทศบาลตําบลโนนแดง

ประเด็นนโยบาย/แผนการดําเนินงาน วัถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน

3) นายนวรัฐ  ต่อสกุล 

-7-



ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

เป็นผู้ผ่านการสรรหาฯ และขึ้นบัญชีไว้

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต

   8.1) กิจกรรม 5 ส. 1) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติ 1) สถานที่ททํางานเหมาะสม สะอาด 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลฯ

งานของพนักงานฯ ให้ได้มีสถานที่ทํางานเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ได้มีกิจกรรม 5 ส. เป็นประจําทุกเดือน โดย

เป็นระเบียบ เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย และปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

   8.2) กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 1) เพื่อกระชับความสัมพันธ์...และเป็นการเสริมสร้าง 1) พนักงานฯ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการทํา 1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลฯ

ให้พนักงานเทศบาลฯ ได้ออกกําลังกาย...เพื่อที่จะได้มีสุขภาพ กิจกรรมร่วมกัน ได้จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ขึ้น

ร่างกายที่แข็งแรง 2) พนักงานฯ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง

โดยมีการแข่งขันสัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือ

ในวันพุธและวันพฤหัสบดี ซึ่งมีกําหนดระยะ

เวลาในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 

มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

   8.3) การคัดกรองด้วยชุดตรวจโตวิด - 19 1) เพื่อให้พนักงานฯ มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1) พนักงานฯ ทุกท่านที่มีการสัมผัสใกล้ชิด 1) เทศบาลฯ มีการตรวจคัดกรองด้วยชุด

ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ได้รับการตรวจคัดกรอง ตรวจโควิด - 19 (ATK) ให้กับบุคลากร

จากเทศบาลฯ ทุกราย ในสังกัดทุกครั้งที่มีการสัมผัสใกล้ชิด

ผู้ติดเชื้อโควิด - 19

   8.4) บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น 1) เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯ ได้รับการตรวจเช็คสุขภาพ 1) พนักงานเทศบาลฯ ทุกท่านสามารถเข้า 1) พนักงานเทศบาลฯ ทุกราย สามารถ

ในเบื้องต้นจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสามารถ รับการตรวจเช็คสุขภาพในเบื้อต้นจากกอง เข้ารับการตรวจเช็คสุขภาพในเบื้องต้นจาก

รับยาจากพยาบาลวิชีพไปรับประทานเพื่อเป็นการบรรเทา สาธารณสุขฯ ได้ทุกราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทุกเมื่อ

อาการในเบื้องต้น

ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
     การวางแผนอัตรากําลังคน

     1) การวางแผนอัตรากําลังคน (แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) เทศบาลฯ ยังมีการมอบหมายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ยังไม่ตรงกับตําแหน่งอยู่ ทําให้การทํางานเกิดความผิด

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 

     การพัฒนาบุคลากร

     - โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

     1) ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ไม่ได้มีการนําความรู้ที่ได้จากฝึกอบรมมาให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ รับทราบ

     - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1) ผู้มีหน้าที่ปฏฺบัติงานโดยตรงยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคิดคํานวณ บําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณที่จะมาถึงนี้ได้อย่างถูกต้อง

     การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

     - การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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     1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน แต่มีพนักงานขับรถดับเพลิงเพียงคนเดียว

     2) เทศบาลฯ ยังไม่มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
     การวางแผนอัตรากําลังคน

     1) อยากให้ผู้บริหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานภายในเทศบาลฯ ให้ตรงกับตําแหน่ง เพื่อจะได้เป็นการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากถ้าให้ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานนั้นๆ ปฏิบัติฯ จะได้ช่วยลด

ไม่ทําให้งานเกิดความล่าช้า เพราะไม่ต้องตีเอกสารกลับไปกลับมาเพื่อแก้ไข

     การพัฒนาบุคลากร

     - โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ

     1) อยากให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นําความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้อบรมมารับรู้รับทราบด้วย

     - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1) เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคิดคํานวณบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด

     2) อนุมัติให้บุคลากรในกองต่างๆ ของเทศบาลฯ เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการ

     การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน

     - การซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1) พิจารณาอนมุัติกรอบพนักงานจ้างฯ ตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง ในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

     2) พิจารณาอนุมัติจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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