
งานการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ 

เทศบาลต าบลเมืองเพีย
อ าเภอกุดจบั  จงัหวัดอุดรธานี



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานประจ าปี หมายเหตุ
งบประมาณ 2564

1.ด้านการปรับปรุง
โครงสร้างระบบงาน
และอัตราก าลัง

1. ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน
 และกรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธ
กิจ และแผนงาน การปรับ
บทบาทและภารกิจของ
เทศบาลต าบลเมืองเพีย

วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีโครงสร้าง 
ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลัง และการบริหาร
อัตราก าลังใหเ้หมาะสมกับภารกิจขององค์กรและ
เพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคล่ือน      การ
ด าเนินงานของทกุหน่วยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบ
การประเมินผลที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับ
ผลตอบแทนและการก าหนดสมรรถนะและลักษณะที่
พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง

มีการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ระบบงาน และกรอบ
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ พันธกิจ และ
แผนการปรับบทบาทและ
ภารกิจของ ทต.เมืองเพีย

 - ปรับปรุงแผนอัตราก าลังโดยเพิ่ม
กรอบอัตราก าลัง ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2. ประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิผล เพื่อ
ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือนการเล่ือนเงินเดือน 
และการเพิ่มค่าตอบแทน และการใหเ้งินรางวัลประจ าปี

ระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบติังานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ประจ าป ี2564 คร้ัง
ที่ 2/2564 พนักงานเทศบาล 13
 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน พนักงาน
จ้าง 20 คน

3. การสรรหาต าแหน่ง
ผู้บริหารของเทศบาล

สรรหาต าแหน่งผู้บริหารตามต าแหน่งที่ว่าง พนักงานเทศบาล จ านวน 1
ต าแหน่ง

รับโอนพนักงานเทศบาล ต าแหน่ง 
หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 1 อัตรา

4.จัดท าคู่มือสายอาชีพและ
เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายอาชีพ

เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า มีคู่มือสายอาชีพและเส้นทาง
ความก้าวหน้า

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเมอืงเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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2. ด้านการพัฒนา
บคุลากร

1. จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร มีการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรใหส้อดคล้องกับ
แผนปฏิบติัการภายใต้แผนปรับบทบาท และภารกิจ

มีแผนพัฒนาบคุลากร แผนพัฒนาบคุลากรประจ าป ี
2564-2566

2.จัดส่งบคุลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบติัหน้าที่ให้
ถูกต้องตามระเบยีบ กฎหมาย

การปฏิบติังานถูกต้อง เปน็ไป
ตามระเบยีบ กฎหมายที่
ก าหนด

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ได้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 8 คน

3. จัดท าโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพบคุลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ประจ าป ี2564

เพื่อใหบ้คุลากรของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ในการปฏิบติัราชการใหม้ี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน

ผู้บริหาร บคุลากร ทต.เมือง
เพีย ผ่านการฝึกอบรม อย่าง
น้อยร้อยละ 80

ผู้บริหาร บคุลากร ทต.เมืองเพีย 
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จ านวน
 40 คน

4. ส่งเสริมใหบ้คุลากรยึดมั่น
ในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณของ
เทศบาลต าบลเมืองเพีย

ใหบ้คุลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และอุทศิ
ตนเพื่อองค์กร

บคุลากร ทต.เมืองเพีย จ านวน
 37 คน

มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ใหก้ับพนักงานทกุคนได้รับทราบ

3. ด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

1.จัดส่งบคุลากรเข้ารับการ
อบรมระบบสารสนเทศ

เพื่อใหบ้คุลากร ได้พัฒนาใหม้ีความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ โปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบติังาน

พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง จ านวน 4 ราย

  - อบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) จ านวน 
2 ราย                                   
  - อบรมจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปใีนระบบคอมพิวเตอร์ 
(E-LAAS) จ านวน 2 ราย
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4. ด้านสวัสดิการ 1.กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม
ในการท างาน จัดกิจกรรม 5
 ส.

สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานใหเ้ปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย สะดวก สะอาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บคุลากรมีความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนางานโดย
เหน็ความส าคัญของกิจกรรม 5 ส. เพื่อใหบ้คุลากรมี
ส่วนร่วมในการท างานเปน็ทมี มีระเบยีบ รักความ
สะอาดและสร้างความสามัคคี

คณะผู้บริหาร และบคุลากร
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
จ านวน 44 คน

สถานที่ท างานสะอาด เปน็ระเบยีบ
น่าอยู่ สร้างความประทบัใจแก่
ประชาชนผู้มาใช้บริการ

2.จัดใหม้ีสวัสดิการค่าเช่าบา้น เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจใหก้ับบคุลากร พนักงานเทศบาล 3 ราย เทศบาลมีสวัสดิการใหพ้นักงาน
เทศบาลที่มีสิทธ์ิเบกิค่าเช่าบา้นตาม
สิทธ์ิ จ านวน 3 ราย

ปัญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปญัหาและอุปสรรคเมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา คือเร่ืองการพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

ในป ี2564 มีการแพร่ระบาดจ านวนมากและต่อเนื่อง จึงท าใหก้ารฝึกอบรมของบคุลากรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพได้น้อยกว่าป ี2563 เนื่องจากไม่สามารถส่งบคุลาการไปรับการฝึกอบรมได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
ส่งเสริมใหบ้คุลากรภายในหน่วยงานพัฒนาความรู้โดยผ่านช่องทางอบรมออนไลน์ หรือเพิ่มเติมความรู้จากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ แทน


