
  
 

รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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         ตามที่เทศบาลต าบลเมืองจันทร์ ได้ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 – 2566  
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและสามารถ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติในการวางแผนก าลังคน การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง  การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้มีการด าเนินการตามกรอบนโยบาย  ดังนี้ 
 
 
ประเด็นนโยบาย ผลการด าเนินการ 
1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 1. ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3  ปี 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 
เพ่ือก าหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลและอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ 

2. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1. ด้านการรับโอน(ย้าย) ตามแผนอัตราก าลัง  3 ปี 
- ไมม ี
2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ลงวันที่  
19  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  3  ต าแหน่ง  รวม  4  
อัตรา 
1.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน  2  อัตรา 
2.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                             
     จ านวน  1  อัตรา 
3. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)                                                 
    จ านวน  1  อัตรา 

- ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามเงื่อนไขตาม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 
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3. ด้านการพัฒนาบุคคล มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยพิจารณาให้
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงาน ตามต าแหน่ง ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยมีบุคลกรเข้ารับการอบรม
ดังนี้ 

 1. นางสาวเมืองทอง  บุปผา  ต าแหน่งปลัดเทศบาล 
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่ 
16-17 พฤศจิกายน  2563 ณ  หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  
80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ าค า)  
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างและเทคนิค 
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างภายใต้บทบัญญัติ”ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560”  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน  
2563 ณ  โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น”  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 19-
21 กุมภาพันธ์  2564 ณ  โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12  
กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. นายวิชยุตม์พงศ์ ผู้มีสัตย์ ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น’  ประจ าปีงบประมาณ 2564ระหว่างวันที่ 19-
21 กุมภาพันธ์  2564 ณ  โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12  
กรกฎาคม 2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอ 
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  

 3. นางแก้วสุริยา  แสนอุบล ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่ 
16-17 พฤศจิกายน  2563 ณ  หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  
80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ าค า)  
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ 
(ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 19-
21 กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏ
สัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรัย 
– รายจ่าย (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมลายทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทางปฏิบัติ
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการบริหาร
สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 12  
กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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 5. นายชยพล  ขันถม ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 

- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ Canalize Pro 1.0 
 ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกตลอง ล าห้วย 
สระน้ า และขุดดินวางท่อระบายน้ า” ระหว่างวันที่  
7-8 พฤศจิกายน  2563 ณ  โรงแรมเลอ แคสเขีย  
อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่ 
16-17 พฤศจิกายน  2563 ณ  หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  
80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ าค า)  
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น’  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21  กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรัย 
– รายจ่าย  (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม  2564  ณ  โรงแรมลายทอง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 
10- 12  กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมศรีล าดวน 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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 6. นายกฤติเดช พรมรัตน์ ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด 
    เทศบาล 
- เข้าฝึกอบรมสัมมนาวิชาการให้ความรู้และเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง 
กฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ในวันที่ 
16-17 พฤศจิกายน  2563 ณ  หอประชุมสโมสร
พนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา  
80  พรรษา  (เกาะห้วยน้ าค า)  
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างและเทคนิค 
การบริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างภายใต้บทบัญญัติ”ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน  
2563 ณ  โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น’  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21  กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 
10- 12  กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมศรีล าดวน 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 

 7 น.ส.ณิชาภา  เมืองจันทร์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น”  ประจ าปีงบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์  2564 ณ  โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 10- 
12  กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 8. นายนคร  เมืองจันทร์   ต าแหน่งนักวิขาการศึกษา      
    ช านาญการ 
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและ   
บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ 
27  ธันวาคม  2563  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน  อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 9. น.ส.ณัฏฐิดา  ไชยโคตร ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย      
    และแผนช านาญการ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570” ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 
เมษายน  2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ 5 
เมษายน  2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 
 
 



๘ 
 

 10. น.ส.จุรีรัตน์  สีหบุตร  ต าแหน่งนักวิขาการศึกษา      
    ช านาญการ 
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
ระหว่างวันที่ 25-27  พฤศจิกายน  2563  ณ  โรงแรม
ริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
ระหว่างวันที่ 25-27  พฤศจิกายน  2563 ณ  โรงแรม
ริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 
- เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 23  
กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 11. นางจตุพร  หล้าธรรม  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์     
    ปฎิบัติการ 
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สินค้าและ   
บริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ 
27  ธันวาคม  2563  ณ  โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 12. นางไพรินทร์  กรกัน  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     
    ปฏิบัติการ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 การก าหนดส่วนราชการใหม่ และ
หลักเกณฑ์การสอบเพ่ือด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันที่  
13-15 พฤศจิกายน  2563 ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
อ าเภอพระนครีอยุธยา  จังหวัดพระนครีอยุธยา   
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การก าหนดโครงสร้างส่วน
ราชการ (ฉบับใหม่)และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนท้องถิ่น”  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระหว่างวันที่ 19-21  กุมภาพันธ์  2564  ณ  โรงแรม
ศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมาคาร  อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 



๙ 
 

 13.  นายวรัญญู  ราชสุข ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน     
    ปฎิบัติการ 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรม
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ในวันที่ 16-18  ธันวาคม  2563 ณ  โรงแรมสยาม 
วิลล่า สวิท สุวรรณภูมิ   กรุงเทพมหานคร   
-  เข้าฝึกอบรมโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายในการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนประจ าปีงบประมาณ  2564  
(ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในระดับต าบล) ในวันที่ 9 
กรกฏาคม  2564  ณ  โรงแรมแกลลอรีดีไซน์  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 14. นางสุธาทิพย์  จันทะศิลา  ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการช านาญงาน 
- เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ในวันที่ 31 มีนาคม – 2 
เมษายน  2564 ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ “การบริหารเอกสารยุค 
Digitai”  รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 16 – 18  เมษายน  
2564  ณ  โรงแรมลายทอง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 

 15. นางมะนิกรณ์  ศรียันต์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีช านาญงาน 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 – 2570” ในวันที่  31  มีนาคม – 2 
เมษายน  2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน อ าเภอเมือง 
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรัย 
– รายจ่าย  (ฉบับใหม)่” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 
กรกฎาคม  2564  ณ  โรงแรมลายทอง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 16. นายไพรัตน์  ศรีสุข  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
ช านาญงาน 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นและแนวทาง
ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ในวันที่ 
10- 12  กรกฎาคม  2564  ณ  โรงแรมศรีล าดวน 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 17. นางอุไรวรรณ  เมืองจันทร์  ต าแหน่ง  ครู 
วิทยฐานะ ช านาญการ 
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาทักษะ
ผู้อ านวยการเล่น (Play  worker) เด็กไทยเล่นเปลี่ยน 
โลก”  ระหว่างวันที่ 12-13  มกราคม  2564  ณ  
โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ รีสอร์ท  อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 18. นายอธินันท์  ศิริจันทร์  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การประปา 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมเครื่องสูบน้ าและ
มอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา ” รุ่นที่ 1/2564  ระหว่าง
วันที่ 25-27  พฤศจิกายน  2563  ณ  โรงแรมแคนทารี 
โคราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

4. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงาน
เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง 
โดยก าหนดรอบการประเมิน 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)   
-  องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานครูเทศบาลได้แก่  
องค์ประกอบที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและ
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 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เป็นไปตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้างและคณะกรรมการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

5. ด้านงานต่อสัญญาจ้าง งานต่อสัญญาจ้าง 
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  21  คน 
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2566 
แยกเป็น 
- ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  3  คน 
- กองคลัง จ านวน  3  คน 
- กองช่าง จ านวน  4  คน 
- กองการศึกษา จ านวน  11  คน 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5  คน 
ตั้งแต้วันที่ 1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
แยกเป็น 
- ส านักปลัดเทศบาล จ านวน  4  คน 
- กองการศึกษา  จ านวน  1  คน 

6. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษา 
วินัยข้าราชการ 

1.  จัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการและข้อบังคับ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
2.  จัดท าค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
ภายในเทศบาลต าบลเมืองจันทร์  ตามค าสั่งที่  
186/2564  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2564  เรื่อง
ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองจันทร์   
3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยข้าราชการ  

7. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. จัดให้มีสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
2.  มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
3.  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 
บุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนเป็น
ต้นแบบและแสดงแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
4.  มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19  ด้วยชุดตรวจหาเชื้อ 
ATK ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

. 


