
ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

1. การวางแผน 

    กําลังคน 

    - ประชุมจัดทํา 

      แผนอัตรากําลัง 

      3 ป ประจําป 

      งบประมาณ 

      พ.ศ. 2564-2566       

1. เพ่ือใชกําลังคนใหสอดคลอง 

    เหมาะสมกับงานใหเกิด 

    ประสิทธิภาพและความคุมคา 

2. เตรียมกําลังคนท้ังดานปริมาณ 

    และดานคุณภาพ สําหรับ 

    การรองรับการเปลี่ยนแปลง 

    ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3. เปนเครื่องมือชวยตัดสินใจ 

    ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  

    ดานการวางแผนสรรหา  

    การคัดเลือกบุคลากร  

    การพัฒนาบุคลากร  

    การวางแผนความกาวหนา 

    ในสายอาชีพ การบริหาร 

    คาใชจายดานบุคลากร 

    การตัดสินใจลดหรือเพ่ิม 

    กําลังคนตามมาตรการตางๆ  

แผนอัตรากําลัง  

3 ป ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 – 

2566 จํานวน  

1 เลม 

1. วางแผนอัตรากําลังคน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี ้

    1.1 ครั้งท่ี 1 ประกาศใชแผนฯ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

          โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ประกอบดวย 

          นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

          ประธานกรรมการ นัดคณะกรรมการฯ ประกอบดวย 

          รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล และหัวหนา 

          สวนราชการทุกสวนราชการ ประชุมวางแผนกําลังคน 

          ของแตละสวนราชการ เพ่ือรวมกันพิจารณา วิเคราะห 

          เหตุผลความจําเปนในการกําหนดจํานวนตําแหนง 

          และอัตราตําแหนง โดยคํานึงถึงลักษณะหนาท่ี 

          ความรับผิดชอบปริมาณงานคุณภาพและความยาก 

          ของงาน คาใชจายดานบริหารงานบุคคล การพัฒนา 

          และการสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากร เพ่ือใหการ 

          บริหารงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เกิดประโยชน 

          ตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ตามอํานาจ 

          หนาท่ี ความรับผิดชอบ มีความคุมคา สามารถ 

          ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน        

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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             สรุปผลการประชุม ดังนี ้

          คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เห็นชอบกําหนด 

          อัตรากําลังจํานวน 261 อัตรา ดังนี้ พนักงานเทศบาล 

          จํานวน 85 อัตรา พนักงานครูเทศบาล จํานวน  

          18 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 5 อัตรา พนักงานจาง 

          ตามภารกิจสําหรับผูมีคุณวุฒิ จํานวน 24 อัตรา 

          พนักงานจางตามภารกิจ สําหรับผูมีทักษะ จํานวน  

          23 อัตรา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน 106 อัตรา 

          กําหนดอัตรากําลังเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จํานวน  

          40 อัตรา เนื่องจากในปท่ีผานมา เทศบาลตําบล 

          เมืองแกลง มีภารกิจ อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

          และปริมาณงาน เพ่ิมข้ึนทุกสวนราชการ ประกอบกับ 

          จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ 

          ใหสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          จึงกําหนดตําแหนงเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจ อํานาจ 

          หนาท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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       1.2 ครั้งท่ี 2 ประกาศใชแผนฯ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 

ประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564               

สรุปผลการประชมุ ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เห็นชอบกําหนดอัตรากําลัง

จํานวนท้ังสิ้น 265 อัตรา เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา จํานวน  

4 อัตรา ดังนี้ พนักงานเทศบาล จํานวน 85 อัตรา พนักงาน 

ครูเทศบาล จํานวน 18 อัตรา ลูกจางประจํา จํานวน 5 อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 50 อัตราและพนักงานจาง

ท่ัวไป จํานวน 107 อัตรา และไดปรับปรุงโครงสรางสวน

ราชการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด

ระยอง เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 

2563 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 ใหเทศบาลกําหนด

โครงสรางการแบงสวนราชการ เพ่ือรองรับอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กําหนดในกฎหมายวาดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยการกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหแกเทศบาล  
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    การวางแผนกําลังคน 

    ปญหาและอุปสรรค 

    1. กําหนดอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน ทําใหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

    2. สวนราชการยังไมใหความสําคัญกับการวางแผนกําลังคนอยางจริงจัง  

    3. ตําแหนงท่ีกําหนดใหม ไมสามารถดําเนินการสรรหาไดเนื่องจากผูสมัครสอบแขงขัน สอบไดนอยกวาตําแหนงท่ีเทศบาลตองการ 
 

    ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

    1. อัตรากําลังบางตําแหนง อาจพิจารณาจางเหมาแทน ทําใหภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลลดลง 

    2. ชี้แจงใหสวนราชการเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนกําลังคน 

    3. ตําแหนงท่ีกําหนดใหม ไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงได อาจพิจารณาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูปฏิบัติงานแทนไปกอน 
 

    ภาพประกอบ 
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2. การสรรหา 

    และการคัดเลือก 

    บุคลากร 

    - ประชาสัมพันธ 

      รับโอน 

   - ขอใชบัญชี 

   - ประกาศ 

     รับสมัครงาน 

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ท่ีมีความรู ความสามารถ  

มีทักษะ มีประสบการณ  

ท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน  

มาปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาล 

สรรหาและ 

คัดเลือกบุคคล 

มาดํารงตําแหนง 

ท่ีวางไดตาม

วัตถุประสงค 

ตําแหนงสายงานผูบริหาร 

1. ประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน 

    สวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน 

    บริหารท่ีวาง จํานวน 7 อัตรา  

2. รายงานตําแหนงสายงานผูบริหารท่ีวางตอ ก.ท.จ.ระยอง 

    เพ่ือรายงานให ก.ท.สรรหา จํานวน 7 อัตรา 

ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

1. ประชาสัมพันธรบัโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน 

    สวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน 

    ผูปฏิบัติท่ีวาง จํานวน 11 อัตรา 

2. รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตําบล มาดํารง 

    ตําแหนงท่ีวาง จํานวน 5 อัตรา 

3. ขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของคณะกรรมการ 

    กลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน 

    (กสถ.) จํานวน 2 อัตรา 

ตําแหนงพนักงานจาง 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปและคนพิการเพ่ือเลือกสรร 

    เปนพนักงานจาง จํานวน 5 ตําแหนง 19 อัตรา 
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การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  

ปญหาและอุปสรรค 

1. สายงานผูบริหาร จะตองปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ระยอง คือเทศบาลตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน  

    นับตั้งแตตําแหนงวาง ถาไมสามารถสรรหาผูมาดํารงตําแหนงวางตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองรายงาน ก.ท.สรรหาให ทําใหตําแหนงวางเปนระยะเวลานาน  

2. การขอใชบัญชีผูสอบแขงขันไดของกสถ. ถาผูสอบแขงขันไมประสงคเลือกบรรจุฯ ตองสงวนตําแหนงไวรอการบรรจุฯ จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเทานั้น 

3. การประชาสัมพันธรับโอนไมสามารถหาผูมาดํารงตําแหนงได เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีขาดเปนจํานวนมาก 

4. การประกาศรับสมัครงาน ในบางครั้งไมมีผูมาสมัครเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะท่ีระเบียบฯ กําหนด ผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรง 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ควรปลดล็อคใหเทศบาลสรรหาตําแหนงสายงานผูบริหารเอง หรือมอบใหจังหวัดสรรหาแทน เพ่ือจะไดคลองตัว 

    และสามารถสรรหาผูบริหารมาดํารงตําแหนงท่ีวางได  

2. กรณีการสอบแขงขันบุคคลท่ัวไปเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ควรมอบอํานาจใหจังหวัดสอบแขงขันแทน กสถ.จะไดไมขาดบุคลากรสายงานผูปฏิบัติ 

3. ประชาสัมพันธรับโอนบอยครั้ง  

4. ขยายระยะเวลาการประกาศรับสมัครงาน 
 

ภาพประกอบ 
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3. การบรรจ ุ

   และแตงตั้ง 

   บุคลากร 

   - บรรจุแตงตั้ง 

     ผูสอบแขงขันได 

  - จางพนักงานจาง 

เพ่ือบรรจุแตงตั้ง 

บุคคลท่ีผานการสรรหาและ 

การคัดเลือก มาดํารงตําแหนง 

ท่ีวาง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

สามารถบรรจุแตงตั้ง

บุคลากร มาดํารง

ตําแหนงท่ีวาง 

ไดตามวัตถุประสงค 

พนักงานเทศบาล 

1. บรรจุแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตําแหนง 

    นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ  

    จํานวน 2 อัตรา 

2. จางพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงาน 

    สังกัดสวนราชการตางๆ จํานวน 14 อัตรา 

3. จางพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงผูดูแลเด็ก 

    สังกัดกองการศึกษา จํานวน 2 อัตรา 

3. จางพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงพนักงาน 

    ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา 

 

 

การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรค 

- การบรรจุแตงตั้งไมทันตามความตองการ เนื่องจากไมทราบลวงหนาวาบุคลากรจะขอลาออก หรือจะแจงลาออกกอนลวงหนา 30 วันแลว แตระยะเวลา 

  และข้ันตอนของการบรรจุแตงตั้ง ก็ไมสามารถดําเนินการไดทันตามความตองการ เนื่องจากกระบวนการและข้ันตอนของการเปดรับสมัครและการบรรจุแตงตั้ง 

  ตองใชระยะเวลา ซ่ึงจะตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอกฎหมายท่ีบังคับใช 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

- ระเบียบ/ขอกฎหมาย เก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ/การจางพนักงานจางตามภารกิจ เปนระเบียบของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  

  และระเบียบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง ไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงข้ันตอนใหรวดเร็วข้ึนได ตองปฏิบัติตามระเบียบ/ขอกฎหมายนั้นๆ 
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ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

4. การพัฒนา 

    บุคลากร 

    - สงเขารับ 

      การอบรม 

   - อบรมผาน 

     ออนไลน 

   - ระบบพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติราชการ ใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  

เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังสงเสริมและ

พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของบุคลากรในสังกัด ใหเปนผูท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ ใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

ระดับ 

ความสําเร็จ 

รอยละ 70  

ของจํานวน 

สายงานในแผน

อัตรากําลัง 3 ป 

พ.ศ. 2564 – 2566   

แผนอัตรากําลัง 3 ป  

พ.ศ. 2564 – 2566   

กําหนดสายงานไว 37 สายงาน 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

สงบุคลากรเขารับการอบรม  

จํานวน 26 สายงาน 

คิดเปนรอยละ 70.27 

 

การพัฒนาบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรค 

- ในปงบประมาณ 2564 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โรคโควิด 19 สงผลกระทบตอการเขารับการอบรม  

  ทําใหการอบรมไมเต็มท่ีเทาท่ีควร ระยะเวลาการอบรมของแตละหลักสูตรนอยลง หนวยงานจดัการอบรมรับผูเขารับการอบรมจํากัด ทําใหบุคลากร 

  ไปอบรมไดเพียงหลักสูตรละหนึ่งคน  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

- สงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ ผานระบบออนไลน 

- ผูบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติงานใหมๆ ใหใชระบบพ้ีเลี้ยง โดยใหบุคลากรท่ีมีประสบการณการทํางานในดานนั้นๆ เปนพ่ีเลี้ยงในการสอนงาน 
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ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

5. การประเมินผล 

    การปฏิบัติงาน 

    ของบุคลากร 

    - ประเมินผล 

      การปฏิบัติงาน 

      ปละ 2 ครั้ง 

ประเมินความรูความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในองคกรทุกประเภท ประเมินจาก 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรม 

การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

เพ่ือนําไปใชประกอบการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การเลื่อนระดับและ 

การแตงตั้ง การจายคาตอบแทน  

การใหเงินรางวัลประจําป  

การพัฒนาและแกไขการปฏิบัติงาน  

และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

จํานวน 2 ครั้ง 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผล

การปฏิบัติงานตั้งแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 

2564   

ครั้งท่ี 2 ประเมินผล

การปฏิบัติงาน ตั้งแต

วันท่ี 1 เมษายน 

2564 ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 2564 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาลและลูกจางประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตําบล 

เมืองแกลง ประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี  

  1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

  เพ่ือใชประกอบการเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อนข้ัน 

  คาจาง ในวันท่ี 1 เมษายน 2564 

- ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี  

 1 เมษายน 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

  ใชประกอบการเลื่อนข้ันเงินเดือน และเลื่อนข้ัน 

  คาจางในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

- จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการ 

  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของ 

  พนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา 

- จัดทําประกาศนโยบายและเปาหมายการปฏิบัติ 

  ราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

- จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งในการมาทํางานสาย 
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ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

  ใชประกอบการพิจารณาตอสัญญาจาง 

  เม่ือครบการประเมิน 2 ครั้ง 

- ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564  

  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 

  ใชประกอบการตอสัญญาจางและเลื่อน 

  คาตอบแทนในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

- จัดทําประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมิน 

   ผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานจาง 

- จัดทําประกาศนโยบายและเปาหมายการปฏิบัติ 

  ราชการของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

- จัดทําประกาศกําหนดจํานวนครั้งในการมาทํางานสาย 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการระบุวงรอบของการประเมิน ในแบบประเมินผลการปฏบิัติราชการ ทําใหการกรอกขอมูลในแบบประเมินผล 

    การปฏิบัติราชการ ไมสมบูรณและครบถวน เชน การลงลายมือชื่อในแบบประเมินฯ 

2. มาตรฐานของผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินไมเหมือนกัน บางคนอาจตั้งมาตรฐานไวสูง จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมต่ํา ในขณะท่ีผูบังคับบัญชา 

    บางคนมาตรฐานไมสูง จึงประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในลําดับท่ีสูงหรือใหคะแนนกันงายๆ 

3. ความซับซอนของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาไมเขาใจ และไมมีการติดตามสังเกตผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

4. ไมสามารถบังคับผูบังคับบัญชา หรือผูประเมินใหเห็นถึงความสําคัญของวัตถุประสงคพรอมกันได 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. ประชุมชี้แจงวงรอบของการประเมิน ในแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

2. ประชุมกําหนดคาคะแนนในการประเมิน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาหรือผูประเมินมีมาตรฐานท่ีใกลเคียงกัน 

3. ประชุมชี้แจงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาเขาใจ และติดตามสังเกตการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 

4. ประชุมแจงระเบียบ และหลักเกณฑ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหผูประเมินเห็นถึงความสําคัญของวัตถุประสงคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

6. การใหคุณใหโทษ 

    และการสรางขวัญ 

    กําลังใจ 

    - แจงประกาศ 

      หลักเกณฑ 

    - จัดทําประกาศ 

      มาตรการตางๆ 

การใหคุณใหโทษ 

1. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล ตระหนักถึง 

   ปญหาการทุจริต ละอายตอการทุจริต  

   ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และปฏิบัติตน 

   ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล ปฏิบัติงาน 

    ดวยความซ่ือสัตยสุจริต รอบคอบและ 

    ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล รักษาชื่อเสียง 

    ของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 

    หนาท่ีการงานของตน ไมใหเสื่อมเสีย  

    โดยไมกระทําการใดๆ อันไดชื่อวา 

    เปนผูประพฤติชั่ว 

4. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาล มุงม่ัน 

    ในการบริหารราชการอยางซ่ือสัตยสุจริต 

    ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสราง 

    ความเชื่อม่ันแกสังคม 

1. แจงประกาศ 

   หลักเกณฑตางๆ 

   ใหบุคลากรทราบ 

   และถือปฏิบัติ 

2. จัดทําประกาศ 

    มาตรการตางๆ  

    ประชาสัมพันธ 

    ใหบุคลากร 

    ทราบและ 

    ถือปฏิบัติ 

- แจงประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการ 

  พนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑ 

  และเง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย 

  การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และ 

  การรองทุกข พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30  

  ธันวาคม 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

  ใหบุคลากรของเทศบาลรับทราบ 

  และถือปฏิบัติ 

- จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

  เผยแพรประชาสัมพันธ  

- จัดทําขอบังคับเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบล 

   เมืองแกลง เผยแพรประชาสมัพันธ 

- จัดทําคูมือการพัฒนาและสงเสริม 

  การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน 

  ทับซอนของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  เผยแพรประชาสัมพันธ 
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ประเด็นนโยบาย 

แผนการดําเนินงาน 

 

วัตถุประสงค 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ 

6. การใหคุณใหโทษ 

    และการสรางขวัญ 

    กําลังใจ 

    - การเลื่อนข้ัน 

      เงินเดือน 

    - การจายเงิน 

     ประโยชน 

     ตอบแทนอ่ืน 

   - การจายเงิน 

     สวัสดิการตางๆ 

การสรางขวัญกําลังใจ 

1. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน  

    อยางสมานฉันทเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

2. ใหบุคลากรของเทศบาล มีเจตคติท่ีดี 

     ตอองคกรและมีความคิดสรางสรรค 

     ท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

3. ใหบุคลากรของเทศบาล มีความรูสึก 

    เต็มใจ ท่ีจะปฏิบัติงานและอุทิศตน 

    เพ่ือความสําเร็จขององคกร 

4. บุคลากรของเทศบาล มีความกระตือรือรน 

    มีความทุมเท และอุทิศตนในการทํางาน  

5. เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความสําคัญใหทํางาน 

    และอยูกับองคกรไดนานท่ีสุด 

เบิกจายเงิน

สวัสดิการตางๆ 

ใหกับบุคลากร

ของเทศบาล  

ตามระเบียบฯ 

1. เลื่อนข้ันเงินเดือน ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2564  

    ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 1 เมษายน 2564 

    ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

2. จายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 

     (เงินโบนัส) ใหกับบุคลากรของเทศบาล  

     จาํนวน 181 ราย 

3. เบิกจายประโยชนตอบแทนอ่ืน เชน  

    เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  

    เงินคาเชาบาน ฯลฯ 

4. เลื่อนคาตอบแทนใหกับพนักงานจาง 

    ตามภารกิจจํานวน 45 ราย 

5. สํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในองคกร 

    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  

    อยูระดับ ความพึงพอใจมาก 

6. ประกาศรายชื่อบุคลากรผูมีผลการประเมิน 

    ระดับดีเดน เผยแพรประชาสัมพันธ 
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การใหคุณใหโทษ 

ปญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรบางคน ไมตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ ไมระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ หลีกเลี่ยง ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 

2. บุคลากรบางคน ไมปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. แจงประกาศหลักเกณฑของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการใหออกจากราชการ  

    การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหบุคลากรของเทศบาลทราบและถือปฏิบัติ  

2. จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม  

    ธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน 

3. จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของบุคลากรในสังกัด ใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดําเนินงาน 

    อยางมีประสิทธิภาพ 

 

การสรางขวัญกําลังใจ 

ปญหาและอุปสรรค 

1. แรงจูงใจเปนเรื่องของความรูสึกของแตละคน ซ่ึงไมสามารถหยั่งรูไดอยางชัดเจน 

2. ความตองการของบุคลากรบางคน จะทํางานเต็มศักยภาพนั้นตองมีแรงจูงใจมายั่วยุจึงจะเกิดผล  

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. ประกาศนโยบายการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. สํารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือปรับปรุงแรงจูงใจตามความตองการของบุคลากร 

3. สงเสริมความเจริญความกาวหนาในการทํางาน โดยการสนับสนนุใหเขารับการฝกอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสรางความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองมากข้ึน 

 


