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แบบรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด้านการสรรหา 
 
 
 
 

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงและ กรอบอัตรำก ำลังที่รองรับภำรกิจของ
เทศบำล 

- ด ำเนินกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  เพ่ือก ำหนดต ำแหน่งใหม่
เพ่ิม  รองรับภำรกิจของหน่วยงำน  และให้สอดคล้องกับ  
ภำระงำนของส่วนรำชกำรในปัจจุบัน  (กำรวิเครำะห์ภำระ
งำน  กำรเตรียมกำรข้อมูล  และกำรประชุมคณะกรรมกำร
ในกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง  3  ปี) 
 

1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนสรรหำข้ำรำชกำร 
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรำก ำลัง    
ทีว่่ำง 

- ด ำเนินกำรขอให้ กสถ. ด ำเนินกำรสอบแทน ในต ำแหน่ง 
รองปลัดเทศบำล, ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง, ผู้อ ำนวยกำรกอง
สำธำรณสุข,  หั วหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ , 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ, เจ้ำพนักงำนกำรเงินฯ และเจ้ำ
พนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
 

1 .3  กำรประกำศรับ โอนพนั กงำนส่ วนท้ องถิ่ น          
มำด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำง 

- ประกำศรับโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่น  มำด ำรงต ำแหน่งที่
ว่ำง  (ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำ  ระดับ ปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 ก ำหนดให้พนักงำนเทศบำลได้รับกำรอบรมใน

หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับต ำแหน่ ง  หน้ำที่ ที่ ได้รับ
มอบหมำย 

- พนักงำนส่วนต ำบลที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ ได้รับกำรอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 47 ระหว่ำงวันที่ 16 – 21 มิ.ย. 2562 ณ 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น จ ำนวน 1 รำย 

 2.2 สร้ำงบทเรียนควำมรู้เฉพำะด้ำนตำมสำยงำนให้อยู่
ในระบบงำน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงำนเทศบำลที่บรรจุใหม่ ด ำเนินกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองในระบบ E-learning ในวิชำควำมรู้ทั่วไปและ
เฉพำะต ำแหน่ง 

3. ด้านการธ ารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลระบบดังกล่ำว ตำมระยะที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จ
ตำมที่ก ำหนดไว้ 

3.2 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รำชกำร ที่เป็นธรรม เสมอภำค และสำมำรถตรวจสอบ
ได ้

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้ วัด  โดยผู้บั งคับบัญชำ
ตำมล ำดับ  ดูแล  ก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และมีคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ     
ทุกคน อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

3.3 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ตำมผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และ
สำมำรถตรวจสอบได ้

- มีกำรพิจำรณำเลื่ อนขั้น เงิน เดือนพนักงำนเทศบำล  
พนักงำนครู  โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  
พนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำ  คณะกรรมกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือนพนักงำนครู  และคณะกรรมกำรพิจำรณำ
เลื่อนค่ำตอบแทนประจ ำปีของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  

3.4 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี แก่บุคลำกร   
ในด้ำนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 

-มีกำรจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอยำ่งครบถ้วน  
-จัดให้มีอุปกรณป์ฐมพยำบำล  
-จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
 3.5 จัดให้มีกำรส ำรวจและปรับปรุงสวัสดิกำรใน

องค์กร 
- มีกำรจัดสวัสดิกำรในองค์กรเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำร
ท ำงำนของพนักงำนเทศบำลทุกคน  โดยกำรจัดให้มีรำงวัล
ชมเชยในกำรปฏิบัติงำน 
 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 4 .1  ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช ำ ม อ บ ห ม ำ ย ง ำ น แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
กำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ให้ปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของพนักงำนเทศบำล  พนักงำนครู  ลูกจ้ำงประจ ำ  และ
พนักงำนจ้ำง ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลอุทัย  ครบทุกกอง 

 4.2 แจ้งให้บุคลำกรในสังกัด  รับทรำบถึงประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับของ
เทศบำลต ำบลอุทัย  ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น 
 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับของเทศบำลต ำบล
อุทัย  ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลอุทัย  อ าเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นปัญหา ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 
1. ด้านการสรรหา 
 
 

 
-  กำรด ำเนินกำรสรรหำข้ำรำชกำร ของ  กสถ. ให้
ด ำเนินกำรสอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไมท่ันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในอัตรำก ำลังทีว่่ำง   
 

 
- ให้ กสถ. เร่งรัดด ำเนินกำรสอบเพ่ิมเติมให้ได้พนักงำน
เทศบำลผู้ปฏิบัติงำนบรรจุแต่งตั้งใหม่โดยเร็ว 

 
2. ด้านการพัฒนา 

 
-  พนักงำนเทศบำลไม่ได้รับกำรอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับต ำแหน่ง  ในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด
ไวรัสโคโรนำ 2019  เป็นไปได้ยำกล ำบำก 
 

 
- ให้พนักงำนเทศบำลได้รับกำรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ต ำแหน่งตำมปกติ  ที่มีมำตรกำรในกำรควบคุมโรคระบำด
ไวรัสโคโรนำ 2019  หรืออบรมหลักสูตรออนไลน์   
 

 


