
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1.ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง

กรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
- ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 - 2563 

 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาพนักงานเทศบาล
และพนักงาจ้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตราก าลังที่โอนย้าย หรือลาออก 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานเทศบาล หรือประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วน
ท้องถิ่นมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
1.4 การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 

- ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอให้ กสถ. ด าเนินการ
สอบแข่งขัน หรือขอใช้บัญชี ส าหรับพนักงานเทศบาล    
สายงานผู้ปฏิบัติ 
- ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย หรือขอให้ กสถ.ด าเนินการ
สรรหาส าหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 
- ต าแหน่งพนักงานจ้าง จะด าเนินการสรรหาตามระเบียบ/
หลักเกณฑ์ ในต าแหน่งที่ว่าง (จ้างทดแทนหรือจ้างเพ่ิมเติม) 

 

 1.5 การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 
- คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงานของผู้ที่เสนอ 
- เสนอขอรับการประเมินผลงานไปยัง ก.ท.จ. นครสวรรค์ 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลนครให้ด ารงต าแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้นตามมติ ก.ท.จ.นครสวรรค์ 

 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตาม
แผนฯ ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 
-พิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงาน/ต าแหน่ง
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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2. ด้านการพัฒนา 2.3 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสอบถาม
ความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม 

- หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการสภาพแวดล้อมในการท างาน บ าเหน็จความชอบ 
พร้อมทั้งติดตามและน าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
มาสรุป และน าเสนอผู้บริหารทราบ และพิจารณา 

 

3. ด้านธ ารง รักษาไว้ 
และสร้างแรงจูงใจ 

3.1 เผยแพร่แนวทางการเลื่อนระดับเพ่ือสร้างความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- จัดท าบันทึกสรุปสาระส าคัญหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  

 

 3.2 แจ้งสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานจ้าง - ให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 
เกี่ยวกับประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานใหม่ 

 

 3.3 การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตาม
ระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุก
ระยะทันตามเวลาที่ก าหนด 

 

 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาที่เป้นผู้
ประเมินฯ ก ากับ ติดตาม ดูแล และท าหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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3. ด้านธ ารง รักษาไว้ 
และสร้างแรงจูงใจ 

3.5 การพิจารณาความดีความชอบตามผลการปฏิบัติงาน  
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการน าเสนอผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนค่าจ้าง และเพ่ิมค่าตอบแทน เป็นไปตามผลคะแนน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเพ่ิม
ค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

 3.6 การประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อ
เป็นการยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

- จัดท าประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับดีเด่น ปีละ 2 ครั้ง 

 

 3.7 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากรในสังกัด 
เช่น ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงาน 

- มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานครบถ้วน  
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงภายในส านักงานเทศบาลฯ 
- มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลในการให้บริการ
รักษาพยาบาลแก่บุคลากรของเทศบาล 
- มีการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง สารเคมีฆ่าเชื่อโควิด-19 
ภายในส านักงานเทศบาล 
- มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัด เช่นกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น พาเพลิน เดิน
เที่ยวอุทยานนกน้ า   
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4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  
และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบประกาศประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.3 การจัดท าแผนป้องกันการมุจริต (พ.ศ.2561 – 2564 ) 

- จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
- หน่วยงานจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 
 
- มีการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และรายงานการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน ในระบบ E – Planacc ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























