รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตาบลเมืองจันทร์
อาเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
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ตามที่เทศบาลตาบลเมืองจันทร์ ได้ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 – 2566
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลเมืองจันทร์ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการดาเนินการ
ตามแนวปฏิบัติในการวางแผนกาลังคน การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการดาเนินการตามกรอบนโยบาย ดังนี้

ประเด็นนโยบาย
1. ด้านการวางแผนอัตรากาลัง

2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินการปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1
เพื่อกาหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลและอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
1. ด้านการรับโอน(ย้าย) ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
- ไมมี
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง รวม 4
อัตรา
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
3. ผู้ชว่ ยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
จานวน 1 อัตรา
- ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามเงื่อนไขตาม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
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3. ด้านการพัฒนาบุคคล

มีการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยพิจารณาให้
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงาน ตามตาแหน่ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีบุคลกรเข้ารับการอบรม
ดังนี้
1. นางสาวเมืองทอง บุปผา ตาแหน่งปลัดเทศบาล
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้าคา)
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างและเทคนิค
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างภายใต้บทบัญญัติ”ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1921 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๔

2. นายวิชยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์ ตาแหน่งรองปลัดเทศบาล
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น’ ประจาปีงบประมาณ 2564ระหว่างวันที่ 1921 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
3. นางแก้วสุริยา แสนอุบล ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้าคา)
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วนราชการ
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1921 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจาแนกประเภทรายรัย
– รายจ่าย (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมลายทอง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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5. นายชยพล ขันถม ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ Canalize Pro 1.0
ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกตลอง ลาห้วย
สระน้า และขุดดินวางท่อระบายน้า” ระหว่างวันที่
7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเลอ แคสเขีย
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้าคา)
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น’ ประจาปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจาแนกประเภทรายรัย
– รายจ่าย (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมลายทอง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่
10- 12 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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6. นายกฤติเดช พรมรัตน์ ตาแหน่งหัวหน้าสานักปลัด
เทศบาล
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่
16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา (เกาะห้วยน้าคา)
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างและเทคนิค
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างภายใต้บทบัญญัติ”ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น’ ประจาปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่
10- 12 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
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7 น.ส.ณิชาภา เมืองจันทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการกอง
การศึกษา
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 1012 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
8. นายนคร เมืองจันทร์ ตาแหน่งนักวิขาการศึกษา
ชานาญการ
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่
27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
9. น.ส.ณัฏฐิดา ไชยโคตร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชานาญการ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 – 2570” ในวันที่ 31 มีนาคม – 2
เมษายน 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 5
เมษายน 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๘

10. น.ส.จุรีรัตน์ สีหบุตร ตาแหน่งนักวิขาการศึกษา
ชานาญการ
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
- เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
11. นางจตุพร หล้าธรรม ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติการ
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่
27 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอ
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
12. นางไพรินทร์ กรกัน ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 การกาหนดส่วนราชการใหม่ และ
หลักเกณฑ์การสอบเพื่อดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันที่
13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
อาเภอพระนครีอยุธยา จังหวัดพระนครีอยุธยา
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การกาหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น” ประจาปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร อาเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

๙

13. นายวรัญญู ราชสุข ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ปฎิบัติการ
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรม
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสยาม
วิลล่า สวิท สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
- เข้าฝึกอบรมโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนประจาปีงบประมาณ 2564
(ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับตาบล) ในวันที่ 9
กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรมแกลลอรีดีไซน์ อาเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ
14. นางสุธาทิพย์ จันทะศิลา ตาแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการชานาญงาน
- เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ในวันที่ 31 มีนาคม – 2
เมษายน 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ “การบริหารเอกสารยุค
Digitai” รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน
2564 ณ โรงแรมลายทอง อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
15. นางมะนิกรณ์ ศรียันต์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชานาญงาน
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2566 – 2570” ในวันที่ 31 มีนาคม – 2
เมษายน 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อาเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี 2565 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจาแนกประเภทรายรัย
– รายจ่าย (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมลายทอง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๐

16. นายไพรัตน์ ศรีสุข ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ชานาญงาน
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่
10- 12 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
17. นางอุไรวรรณ เมืองจันทร์ ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชานาญการ
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะ
ผู้อานวยการเล่น (Play worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2564 ณ
โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
18. นายอธินันท์ ศิริจันทร์ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การประปา
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้าและ
มอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา ” รุ่นที่ 1/2564 ระหว่าง
วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี
โคราช อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
โดยกาหนดรอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม
2564)
- รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน
2564)
- องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ร้อยละ 70) และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 30)
- องค์ ป ระกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานครูเทศบาลได้แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน 70 คะแนน
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนน 30 คะแนน
- องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานจ้าง ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
(ร้อยละ 80) และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) (ร้อยละ 20)
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง รอบที่ 1 และ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

๑๒

5. ด้านงานต่อสัญญาจ้าง

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยข้าราชการ

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

.

งานต่อสัญญาจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 21 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566
แยกเป็น
- สานักปลัดเทศบาล จานวน 3 คน
- กองคลัง จานวน 3 คน
- กองช่าง จานวน 4 คน
- กองการศึกษา จานวน 11 คน
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 คน
ตั้งแต้วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
แยกเป็น
- สานักปลัดเทศบาล จานวน 4 คน
- กองการศึกษา จานวน 1 คน
1. จัดทาประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
2. จัดทาคาสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในเทศบาลตาบลเมืองจันทร์ ตามคาสั่งที่
186/2564 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เรื่อง
กาหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ
ต่างๆ ของเทศบาลตาบลเมืองจันทร์
3. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ
1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ
2. มีการจัดอุปกรณ์ในการทางานเพื่ออานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
3. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
4. มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อ
ATK ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

