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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
1.ดานการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือใชในการกําหนดโครงสราง

กรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค 
- ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 - 2566 

 

 1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงานเทศบาล
และพนักงาจางใหทันตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากําลังท่ีโอนยาย หรือลาออก 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานเทศบาล หรือประกาศรับโอน/ยายพนักงานสวน
ทองถ่ินมาดํารงตําแหนงท่ีวาง 
1.4 การประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานจาง 

- ประชาสัมพันธรับโอน/ยาย หรือขอให กสถ. ดําเนินการ
สอบแขงขัน หรือขอใชบัญชี สําหรับพนักงานเทศบาล    
สายงานผูปฏิบัติ 
- ประชาสัมพันธรับโอน/ยาย หรือขอให กสถ.ดําเนินการ
สรรหาสําหรับพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร 
- ตําแหนงพนักงานจาง จะดําเนินการสรรหาตามระเบียบ/
หลักเกณฑ ในตําแหนงท่ีวาง (จางทดแทนหรือจางเพ่ิมเติม) 

 

 1.5 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลให
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
- คณะกรรมการดําเนินการประเมินผลงานของผูท่ีเสนอ 
- เสนอขอรับการประเมินผลงานไปยัง ก.ท.จ. นครสวรรค 
- ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลนครใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึนตามมติ ก.ท.จ.นครสวรรค 

 

2. ดานการพัฒนา 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และดําเนินการตาม
แผนฯ ใหสอดคลองตามความจําเปน 
2.2 กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

- ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
-พิจารณาบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงาน/ตําแหนง
ใหเปนไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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2. ดานการพัฒนา 2.3 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสอบถาม
ความตองการหลักสูตรการฝกอบรม 

- หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการสภาพแวดลอมในการทํางาน บําเหน็จความชอบ 
พรอมท้ังติดตามและนําผลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
มาสรุป และนําเสนอผูบริหารทราบ และพิจารณา 

 

3. ดานธํารง รักษาไว 
และสรางแรงจูงใจ 

3.1 เผยแพรแนวทางการเลื่อนระดับเพ่ือสรางความกาวหนาใน
สายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ 

- จัดทําบันทึกสรุปสาระสําคัญหลักเกณฑ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน และแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ตําแหนงประเภทท่ัวไป และประเภทวิชาการใหดํารง
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  

 

 3.2 แจงสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆใหกับพนักงานจาง - ใหความรูเรื่องสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ 
เก่ียวกับประกันสังคมใหกับพนักงานจางท่ีมาปฏิบัติงานใหม 

 

 3.3 การบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบศูนย
ขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ ใหถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

- ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูลบุคลากรในระบบ
ศูนยขอมูลฯ ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตาม
ระยะเวลาท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดทุก
ระยะทันตามเวลาท่ีกําหนด 

 

 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัด โดยผูบังคับบัญชาท่ีเปนผู
ประเมินฯ กํากับ ติดตาม ดูแล และทําหนาท่ีประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยเสนอตอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางเปนธรรม 
เสมอภาค และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
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3. ดานธํารง รักษาไว 
และสรางแรงจูงใจ 

3.5 การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน  
อยางเปนธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได 

- หนวยงานมีการนําเสนอผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
เลื่อนคาจาง และเพ่ิมคาตอบแทน เปนไปตามผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนคาจาง และเพ่ิม
คาตอบแทน อยางเปนธรรม เสมอภาค และเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

 

 3.6 การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผูท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดนในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือ
เปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

- จัดทําประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเดน ปละ 2 ครั้ง 

 

 3.7 จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกบุคลากรในสังกัด 
เชน ดานสภาพแวดลอมการทํางาน ดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ดานการมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆภายในหนวยงาน 

- มีวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานครบถวน  
- มีการติดตั้งอุปกรณถังดับเพลิงภายในสํานักงานเทศบาลฯ 
- มีศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลในการใหบริการ
รักษาพยาบาลแกบุคลากรของเทศบาล 
- มีการฉีดพนสารเคมีกําจัดยุง สารเคมีฆาเชื่อโควิด-19 
ภายในสํานักงานเทศบาล 
- มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางผูบริหารและ
บุคลากรในสังกัด เชนกิจกรรม ปน ปน ปน  
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4. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  
และวินัยขาราชการ 

4.1 แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบประกาศประมวล
จริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน วาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการสวนทองถ่ิน 
4.2 ใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาอยาง
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กํากับ ติดตาม 
ดูแล ผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
4.3 การจัดทําแผนปองกันการมุจริต (พ.ศ.2561 – 2564 ) 

- จัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
- หนวยงานจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 
- มีการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และรายงานการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน ในระบบ E – Planacc ตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

 
5. ประเด็นปญหา/อุปสรรค 
    - ไมมีปญหาและอุปสรรค 
 
6. ขอเสนอแนะ 
    - ไมมี 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ดานการสรรหา 
 



 



 
 
 

ดานการพัฒนา 
 
 
 



มีการพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูในดานตางๆ เพ่ือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 



 
ดานธาํรง รักษาไว  
และสรางแรงจูงใจ 

 
 
 
 
 
 
 



เผยแพรแนวทางการเลื่อนระดับเพ่ือสรางความกาวหนาในสายงานตําแหนงใหบุคลากรทราบ 

 
 
 
 

 



 

ดานคณุธรรม จริยธรรม 

และวินัยขาราชการ 
 
 

มีการแจงประชาสัมพันธประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และขอปฏิบัติให เจาหนาที่ไดรับทราบ 
 
 



 
 
 
 
 



 
 




