


 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒5๖๓  

เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กจิกรรม ผลการดำเนินงาน 

๑. ด้านการสรรหา ๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพ่ือใช้โนการกำหนดโครงสร้างและกรอบ 
อัตรากำลังท่ีรองรับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพ่ือกำหนดตำแหน่งใหม่เพ่ิม รองรับภารกิจ 
ของหน่วยงานและการพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้ สอดคล้องกับส่วนราชการ 
ในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ภาระงาน การเตรียมการข้อมูล) 

๑.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาช้าราซการ และพนักงานจ้างให้ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังท่ีลาออก หรือโอนย้าย 

๑. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประเภทท่ัวไปในดำแหน่ง คนงาน   
จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 4 อัตรา ประเภทภารกิจใน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภบิาล จำนวน 1 อัตรา เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน   
๒๕๖3 

๒. ดำเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยคร ูจำนวน 
1 อัตรา ตำแหน่ง คนงาน(ผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา คนงานประจำรถขยะ(ผู้มี
ทักษะ จำนวน 2 อตัรา งานบริหารงานท่ัวไป  เม่ือวันท่ี 6 มกราคม ๒๕๖3 

3. ดำเนินการประซาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานเทศบาลท่ีว่างตาม 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลดั,ผอ.ช่าง,ผอ.สวัสดิการและสงัคม
,หนฝ.พัฒนารายได้,หนฝ.พสัดุและทรพัย์สิน,หนฝ.แผนงานและโครงการ  
เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ๒๕๖3  

๔. ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทน ในตำแหน่ง นักวิชาการจดัเกบ็รายได้ 
,นายช่างโยธา 

๑.๓ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเช้ารับราชการ หรือ 
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน มาดำรงตำแหน่งท่ีว่างหรือ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปล่ียนสายงานท่ีสูงข้ึน 

๑. ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีว่าง เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม ๒๕๖3  
 



-๓- 

 

ประเด็นนโยบาย โครงงาน/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

 ๑.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 
บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตาม คำส่ัง ทม.ทบั
กวาง ท่ี 16/๒๕๖3 ลงวันท่ี 6 มกราคม ๒๕๖3 เร่ือง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเล่ือนระดับตำแหน่งท่ีสูงข้ึน - มีการดำเนินการคดัเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับจำนวน 2 ราย 

๒. ด้านการพัฒนา ๒.๑ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการตามแผนฯ ให้ 
สอดคล้องตามความจำเป็น 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ตาม 
สายงานตำแหน่งให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  ๆ

๒.๒ กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา 
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามสายงาน 
ความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

๒.๓ สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบงาน E-learning - ส่งเสรีมให้พนักงานเทศบาล ดำเนินการเรียนรู้ด้วย ตบเองในระบบ E-learning 
ในวิชาความรู้ท่ัวไป 

๒.๔ สำรวจความต้องการในการปีกอบรมของบุคลากร - สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือประกอบการจัดหลักสูตร 
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

๒.๕ ดำเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 
เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 



ประเด็นนโยบาย โครงงาน/กจิกรรม ผลการดำเนินงาบ 

๓. ด้านการธำรง รักษาไว้ และแรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง 
ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ตำแหน่ง 
ให้บุคลากรทราบ พร้อมท้ังให้คำปรึกษาดังกล่าว 

๓.๒ ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูล บุคลากร 
ท้องถ่ินแห่งซาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน กำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จท่ีกำหนดไว้ 

๓.๓ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราซการ ท่ีเป็นธรรม เสมอภาค 
และสามารถตรวจสอบไต้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ กล่ันกรองผล 
การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะทุกคน 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง 

๓.๔ จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
อย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบไต้ 

- พิจารณาเล่ือนช้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล คร้ังท่ี ๑ และ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖3 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ผ่านกระบวนการ 
คกก.พิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือนพนักงานเทศบาล คร้ังท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒ 
ตามคำส่ังเล่ือนขัน้เงินเดือนดังกล่าว 

 ๓.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การทำงาน 
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 

- ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเคร่ืองปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 



-๓- 

 

ประเด็นนโยบาย โครงงาน/กจิกรรม - ผลการดำเนินงาบ 

๔. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
ข้าราชการ 

๔.๑ แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราซการส่วน ท้องถ่ิน 
และข้อบังคับเทศบาลเมืองทับกวาง ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ ส่วนท้องถ่ิน 
และข้อบังคับเทศบาลเมืองทับกวาง ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
- ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองทับกวาง 
- ดำเนินการจัดทำโครงการฝกึอบรมคณุธรรมจริยธรรม หน่วยงาน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒5๖3 เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒5๖3 

๔.๒ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่ 
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  ตามคำส่ัง ทม.ทับกวาง  ท่ี  869/๒5๖2  ลงวันท่ี 7  ตุลาคม 
๒5๖2 
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