
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลตําบลวังมวง  อําเภอวังมวง  จังหวัดสระบุรี  

ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเปน
เครื่องมือสําคัญในการตรวจสอบการใช
ตําแหนงของเทศบาลใหเปนไปอยางคุมคา 
มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

การจัดทําและปรับปรุงแผนอัตรา 
กําลัง 3 ป ใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทําและ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป 

-  ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2564 – 
2566) ครั้งท่ี 1   

 

 

 

 

2. ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
จางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระบุรีกําหนด  

 

การประเมินผลเพ่ือใชในการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และเลื่อนคาตอบแทน
พนักงานจาง 

ระดับความสําเร็จในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 

-  พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา และการพิจารณาเพ่ิม
คาตอบแทนพนักงานจาง ครั้งท่ี 1/2564 และ 
2/2564 เปนไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ผานกระบวนการจาก คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตาม
คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน และรายงานการประชุม
ดังกลาว 

-  ออกคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และการเลื่อน
คาตอบแทนพนักงานจางเปนไปตามชวงเวลาท่ี
กําหนด 

 

 



ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

 3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให
บุคลากรในเทศบาลไดมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน  

                                    

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม เปนปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 

-  มีการวางแผนการพิจารณาสงบุคลากรเขารับการ
อบรมตามสายงานความกาวหนา ในแผนพัฒนา
บคุลากร 

-  มีการรายงานผลการเขารับการฝกอบรมตาม
หลักสูตรหรือโครงการเสนอตอผูบริหาร และเผยแพร
ใน 

 

 

4. การสรรหาตําแหนงสายงานบริหารท่ี
วาง ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระบุรีกําหนด 

 

มีการสรรหาตําแหนงสายบริหารท่ี
วาง 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรร
หาและบรรจุแตงแตง 

-  ดําเนินการรองขอให กสถ. ดําเนินการสอบแขงขัน
แทนในตําแหนงท่ีวาง 

-  ประชาสัมพันธรับโอน(ยาย) ตําแหนงท่ีวางตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป 
 
 
 

 

5. การคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนในตําแหนงตางๆ จะยึดถือ
ความรู ความสามารถและเปนไปตาม
หลกัเกณฑทีค่ณะกรรมการพนกังาน
เทศบาลจังหวัดสระบุรีกําหนด 

 

มีการตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร
เพ่ือเขารับการประเมินผลงานเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน 

-  ไมมีการดําเนินการ 
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6. การใหโอนและการรับโอนพนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานสวนทองถ่ินอ่ืนหรือ
ขาราชการประเภทอ่ืน 

 

มีการดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ี
วางตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
สรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแตงตั้ง 

-  ดําเนินการประกาศรับโอนยาย พนักงานเทศบาล 
ท่ีวาง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  

7. การกําหนดโครงสรางสวนราชการ 
การแบงสวนราชการภายในและการ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบภายในสวน
ราชการของเทศบาล 

 

มีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ
และแบงสวนราชการภายในให
เหมาะสมกับภารกิจงาน 

ระดับความสําเร็จของการกําหนด
โครงสรางสวนราชการและการแบง
สวนราชการภายใน 

-  ดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2564 - 
2566 

8. วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 

มีการมอบหมายงานในหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีใหรองนายก 
เทศมนตรี และแตงตั้งผูรักษา
ราชการแทน 

รอยละความสําเร็จของการออกคําสั่ง
มอบหมายงาน และคําสั่งผูรักษา
ราชการแทน 

-  มีคําสั่งมอบหมายงานในอํานาจหนาท่ีของ
นายกเทศมนตรีใหรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ
แทนและชวยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตําบลวัง
มวง 

-  มีคําสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 

-  มีคําสั่งแตงตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกอง/สํานัก 

 

9. การรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการและรับสมัคร
บุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานจาง 

มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ 

รอยละของจํานวนบุคคลท่ีไดรับการ
บรรจุและแตงตั้ง 

-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร
เปนพนักงานจาง ตําแหนง ผูดูแลเด็ก ดําเนินการ
เสร็จสิ้น และออกคําสั่งแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน
จาง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  เปนตนไป 
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10. มีการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน 
โดยใหไดรับการฝกอบรมความรูใน
หลักสูตรตามสายงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรใหไดรับความรู
ในหลักสูตรตามสายงาน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดเขารับการ
อบรมตามสายงาน 

-  มีการสงบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงาน 
ตามรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ  2564 

11. จัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเปน
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงขาราชการ พนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

มีการจัดทํารายละเอียดประมวล
จริยธรรมตามมาตรฐานของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

รอยละความสําเร็จในการจัดทํา
ประมวลจริยธรรม 

-  ดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรม และแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
ประจําปงบประมาณ 2564 

12. ผูบังคับบัญชามอบงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติ รวมท้ังควบคุม กํากับ ดูแล
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย 

มีแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง 

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการจัดทําคําสั่งแบงงานและ
มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง 

-  ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
ตามคําสั่งเทศบาลตําบลวังมวง ท่ี 160/2563  ลง
วันท่ี  1 ตุลาคม 2563 

 

13. เสริมสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
ถูกสุขลักษณะ ทําใหบุคลากรมีความสุข 
พึงพอใจและมีแรงจงูใจในการทํางาน 

มีการเสริมสรางสภาพแวดลอมใน
การทํางานใหสะอาด เปนระเบียบ
เรยีบรอย ถูกสขุลกัษณะ 

ระดับความสําเร็จในการเสริมสราง
สภาพแวดลอมในการทํางานให
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ถูก
สขุลกัษณะ 

-  มีการจัดอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอยาง
ครบถวน 

-  จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

-  จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ 

 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

                             - ไมมี -              


