
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบงานและอัตราก าลัง 

เพ่ือตรวจสอบโครงสร้าง ระบบงาน และกรอบอัตรา 
ก าลัง เพ่ือการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของทุก  
ส่วนราชการ รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่
องค์กรคาดหวัง 

๑. ด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกรอบ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของ
เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
๒. ด าเนินการตรวจสอบกรอบอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
3 ปี เพ่ือด าเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลในต าแหน่งที่ว่าง 
     2.1 ด าเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
     2.2 ด าเนินการรายงานต าแหน่งว่างเพ่ือให้คณะกรรมการ
กลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด าเนินการ
สอบแข่งขัน 
     2.3 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
พนักงานจ้าง 
3. ด าเนินสร้างเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ ดังนี้ 
     3.1 ด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
     3.2 ด าเนินการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     3.3 ด าเนินการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
พนักงานครูเทศบาล 
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลล านารายณ์ 

1. องคกรมีภารกิจมาก หลากหลาย 
ซ้ าซอน แตมีโครงสรางอัตราก าลัง 
และขอจ ากัดของระเบียบ/กฎหมาย
ที่ยังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานงานและ
รองรับภารกิจที่มากข้ึน 
2. การบริหารอัตราก าลังคนของ
องคกรยังไมสอดคลองกับภารกิจ
อ านาจหนาที่ รวมทั้งขาดบุคลากรที่ 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน 
ด้านสาธารณสุข ดานกฎหมาย ด้าน
วิศวกรรม ดานการตรวจสอบภายใน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
ซึ่ งจะต องมีการทบทวนภารกิ จ 
ปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงานใหมีความสอดคล้อง
กับกรอบอัตราก าลั งคน เ พ่ือให
สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามอ านาจ
หนาที่ใหตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล  ตลอดจนเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดตอองคกร 

 
/๒. ด้านการ… 

 
 



- 2 - 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างมีการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ความ 
สามารถ ศักยภาพ และทักษะการท างานให้หมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ของเทศบาลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรม 

1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงาน สายอาชีพตาม
สมรรถนะ และแผนการสืบทอดต าแหน่งจากการเกษียณอายุ
ราชการ 
๓. พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างให้
มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     3.1 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
     3.2 จัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล
ล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     3.3 ส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 
๔. ด าเนินการจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเข้ารับ
การฝึกอบรม 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเทศบาลต าบลล านารายณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กร เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
กิจกรรม 5 ส กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น 
 

1. องคกรขาดการฝกอบรมความรู
ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานของบุคลากรอยางเป็น
ระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะ
ดิจิทัลในการพัฒนาระบบการปฏิบัติ-
งาน 
2. บุคลากรไม่รายงานผลการฝึก- 
อบรมตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน ถ่ายทอด
ความรู้ และการจัดการความรู้ KM 
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๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)  ๖. จัดประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใน

การท างาน ถ่ายทอดความรู้ และการจัดการความรู้ KM 
7. ด าเนินการประกาศหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติแก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้แก่ 
     7.1 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง ก าหนดเวลา
ปฏิบัติงาน จ านวนการขาด ลา มาสาย เพ่ือประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เพ่ิม
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เลื่อนค่าตอบแทนและต่อสัญญาพนักงาน
จ้างเทศบาลต าบลล านารายณ์ 
     7.2 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลล านารายณ์ 
     7.3 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง การก าหนด
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลต าบลล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
     7.4 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง จริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
     7.5 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง เจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลต าบล  
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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๒. ด้านการพัฒนาบุคลากร (ต่อ)       7.6 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ แนวทางปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 
     7.7 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 
เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
     7.8 ประกาศเทศบาลต าบลล านารายณ์ เรื่อง นโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

 

3. ด้านการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศ 

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

1. ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลพนักงานเทศบาล พนักงาน    
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล   
ล านารายณ์ 
2. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   
ด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการใช้งาน
ระบบและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการ
พัฒนาระบบในอนาคต โดยการส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้ากับ
การอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (ระบบ LHR) 
3. ด าเนินการบันทึกข้อมูล (ก.พ.7) พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล และลูกจ้างประจ าลงในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ (ระบบ LHR) 
 

1. บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย ์ 
2. ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่ งชาติ 
(ระบบ LHR) ยังไมค่รบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
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3. ด้านการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศ (ต่อ) 

 4. ด าเนินการประชุมชี้แจงเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนิน 
งานบริหารงานบุคคลผ่านระบบสารสนเทศ แก่พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า 

 

๔. ด้านสวัสดิการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคน
ดี คนเก่งไว้กับองค์กร 

1. ด าเนินการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.1 จัดโครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล
ล านารายณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     1.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลล านารายณ์ โดยยึดหลักผลงานและ
สมรรถนะ 
     1.3 ส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 
๒. ด าเนินการปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น การจัดสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างาน โครงการกิจกรรม 5 ส เป็นต้น 
3. ด าเนินการยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดี และท าคุณ -
ประโยชน์ให้องค์กร โดยจัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
๔. ด าเนินการจัดระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ เช่น สิทธิ
รักษาพยาบาล ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน สิทธิการเบิก
ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนการเดินทางไปราชการ สิทธิการลาต่างๆ เป็นต้น 

1. ควรมีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท างาน  และพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง
ไว้กับองค์กร 
2. ควรปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทนให้เกิดความโปร่งใส่และ
เป็นธรรมมากขึ้น 
3. ควรมีการปรับปรุงสถานที่ท างาน
ให้มีความสะอาด สะดวก และ
ปลอดภัย 
4. ควรมีการสร้างแรงจูงใจโดยการ
ให้ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนัส)  



 


