
 
 
 
 
 

 
รายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

****************************** 
 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบล   
ฟากท่า  ที่นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่าได้ประกาศ  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2565  เป็นการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย  การวางแผนก าลังคน  การบรรจุแต่งตั้ง  การพัฒนาบุคลากร           
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การสร้างแรงจูงใจ  และการลงโทษ  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  และ       
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  6  เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2566  (1  ตุลาคม  2565 -  31  มีนาคม  2566)   ดังนี้ 

 

1.  การวางแผนก าลังคน 
นโยบาย   
1.  ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลฟากท่าตามกฎหมาย  

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือก าหนดโครงสร้าง  ภารกิจ  
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  ไม่ซ้ าซ้อน  และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  

2.  ให้การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  ต าแหน่ง  คุณสมบัติ  ความรู้ความสามารถ  
สมรรถนะที่ต้องการ  ให้สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างภารกิจ  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ภายใน 

3.  ให้มีการวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลให้เพียงพอ  เกิดความคุ้มค่า 
4.  ให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้ก าลังคน  ให้สอดคล้องกับภารกิจ

ความต้องการก าลังคน  งบประมาณ  และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ึนในอนาคต 
5.  ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือใช้เป็นกรอบใน

การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด   
ดังนี้ 

1.  เทศบาลต าบลฟากท่าได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  1  ตุลาคม  2563  โดยมีการประกาศก าหนดโครงสร้าง  จ านวน  6  ส่วนราชการ  1  สถานศึกษา   

มีการก าหนดต าแหน่ง  ดังนี้    
-  พนักงานเทศบาล  จ านวน  18  อัตรา   
-  ครูเทศบาล  จ านวน  1  อัตรา   
-  พนักงานจา้งตามภารกิจ  จ านวน  9  อัตรา   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  12  อัตรา     
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2.  เทศบาลต าบลฟากท่าได้ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3  ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2564  ปรับปรุงให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีฐานะเทียบเท่ากองและส่วนราชการ  และ
ประกาศก าหนดต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง 
นโยบาย   
1.  กระบวนการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ก าหนดให้ ใช้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)  ก าหนด 

2.  การสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้ง  จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของ
ส่วนราชการภายใน  และกรอบโครงสร้างอัตราก าลัง  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  เพ่ือใช้บังคับในปีงบประมาณนั้น ๆ   
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ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
เทศบาลต าบลฟากท่าด าเนินการด้านการสรรหา  การบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์) ก าหนด  
และเป็นไปตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 

1.  มีการด าเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพ่ือโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  
โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์  จ านวนอัตราว่าง  3  ต าแหน่ง  และมีหนังสือค าร้องขอต่อ กสถ. ด าเนินการ
สอบคัดเลือก  คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร  จ านวน  3  อัตรา  ดังนี้ 

1.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  ระดับต้น  1  อัตรา 
2.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  ระดับต้น  1  อัตรา 
3.  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา)  ระดับต้น  1  อัตรา 
***ปัจจุบัน  ยังไม่มีผู้ประสงค์มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง*** 

2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือ
ข้าราชการประเภทอื่น  ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ที่มีต าแหน่งว่าง   

-  รายงานต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  จ านวน  1  อัตรา  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  สังกัด  ส านัก
ปลัดเทศบาล  เนื่องจากขอลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2566 

-  รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนต าบล  มาด ารงต าแหน่ง พนักงานเทศบาล  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ช านาญการ  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2566 

     
3.  การพัฒนาบุคลากร 

นโยบาย   
1.  ให้มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สังกัด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์สูงสุด 

2.  ให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  (พ.ศ. 2564 - 2566) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
บุคลากรให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน  และการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ  คุ้มค่า 

3.  ให้มีการพัฒนาบุคลากร  ตั้งแต่การบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก  และการพัฒนาหลังได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งจนถึงเกษียณอายุราชการ  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงาน  และประโยชน์
ของตัวบุคลากรในการสร้างความก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการ 

4.  การพัฒนาบุคลากร  อาจด าเนินการเอง  หรือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
หรือสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรอง  ก าหนดหรือจัดให้มีขึ้น  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร  3  ปี  ที่
เทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด 

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
เทศบาลต าบลฟากท่า  มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา  ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมเชิง

ปฏิบัติการฯ  (1  ตุลาคม  2565 – 31  มีนาคม  2566)   ดังนี้ 
1.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล   

ฟากท่า  เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566  งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  170,000.- บาท   
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-  การฝึกอบรม  ระหว่างวันที่  11 – 12  มกราคม  2566  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  

ฟากท่า  บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  จ านวน  51  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่  16 – 17  มกราคม  2566  ณ  จังหวัดจันทบุรี  บุคลากรเข้าร่วม

ศึกษาดูงาน  จ านวน  40  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  “เทคนิคการด าเนินการทางละเมิด  

กรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ  และกรณีเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกของ”  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่  3 – 4  พฤศจิกายน  2565  ณ  ห้องสีหราชบอลรูม  โรงแรมสีหราช  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  3  คน        

3.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”  รุ่นที่  6  ระหว่างวันที่  18 – 20  พฤศจิกายน  2565  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูค า  
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม  จ านวน  2  คน        

4.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปิดบัญชีและการจัดท ารายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่  5  ระหว่างวันที่  18 – 20  พฤศจิกายน  2565  ณ  โรงแรมเดอะ
คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยธุยา  บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม  จ านวน  2  คน   
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5.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” รุ่นที่  7   ระหว่างวันที่  15 – 17  มีนาคม  2566  ณ  โรงแรม    
บียอนด์ สวีท  กรุงเทพมหานคร  บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม  จ านวน  2  คน        

6.  ครูเทศบาล  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  ว่าด้วยการประเมินต าแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  16 – 18  ธันวาคม  2565  
ณ  โรงแรมสีหราช  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  บุคลากรเข้าร่วม  จ านวน  1  คน    

7.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  “แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง”  รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  23 – 25  ธันวาคม  2565  ณ  โรงแรม  
โลตัสปางสวนแก้ว  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  บุคลากรเข้าร่วม  จ านวน  1  คน 

8.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  “การจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือเตรียมเข้าสู่
ระบบ Ltax online”  รุ่นที่  5  ระหว่างวันที่  17 – 19  กุมภาพันธ์  2566  ณ  โรงแรมไพลิน  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  บุคลากรเข้าร่วม  จ านวน  1  คน 

9.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร  “เทคนิคและวิธีการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  27  
กุมภาพันธ์  – 2  มีนาคม  2566  ณ  โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ รีสอร์ท เขาใหญ่ -นครนายก  จังหวัดนครนายก  
บุคลากรเข้าร่วม  จ านวน  4  คน 

10.  พนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักทรัพยากรบุคคล สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  22 – 24  มีนาคม  2566  ณ  หาดทรายทองรีสอร์ท  อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  
บุคลากรเข้าร่วม  จ านวน  1  คน 

        

งบประมาณที่ใช้ด าเนินงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ  695,000.- บาท 
 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นโยบาย   
1.  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนก าหนด 
2.  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ             

การด าเนินการทางวินัย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน  และการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
ในสังกัด   

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
เทศบาลต าบลฟากท่า  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  ครึ่งปีแรก 

(วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2566)  และครึ่งปีหลัง  (วันที่  1  เมษายน  2566  ถึงวันที่  
30  กันยายน  2566)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ   

-   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  ปีละ  2  ครั้ง  มีผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  14  คน  ได้รับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  2  ขั้น  จ านวน  2  คน   

***ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล  เนื่องจาก  ยังไม่ถึงรอบการประเมิน*** 
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5.  การสร้างแรงจูงใจ  และการลงโทษ 

นโยบาย   
1.  ให้มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือรักษาคนดีให้รักและคงอยู่ในหน่วยงานในรูปแบบของ

การพัฒนา  ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพหรือสายงาน  การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนขั้ น
เงินเดือนกรณีพิเศษ  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  หรือเงินรางวัลประจ าปี  ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ 

2.  ให้มีการลงโทษบุคลากรที่กระท าผิดกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติหรือนโยบายที่
กฎหมาย  หรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับรักษาวินัยฯ   

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
1.  เทศบาลต าบลฟากท่า  มีเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร   
     -  เงินค่าเช่าบ้าน   132,000.- บาท 
     -  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  65,000.- บาท 
     -  เงินวิทยฐานะครู  42,000.- บาท 
2.  เทศบาลต าบลฟากท่า  ไม่มีข้อร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในสังกัดว่ากระท าความผิดที่ต้อง

ด าเนินการทางวินัยแต่อย่างใด   
 
6.  การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

นโยบาย   
1.  ให้มีการประกาศหรือจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
2.  ให้มีการก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  และจัดท าโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการที่ก าหนด  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

3.  ให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์    
มาใช้ในการควบคุม  ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  
นโยบาย  รวมถึงประมวลจริยธรรม  และข้อบังคับว่าด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรที่เทศบาลต าบลฟากท่า
ก าหนดขึ้น   

ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
1.  มีการจัดท าประมวลจริยธรรมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  จ านวน  3  ฉบับ   โดยประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง website ของเทศบาล 
-  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
-  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
-  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

2.  มีการประกาศก าหนดมาตรการภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติ  เรื่อง  ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  1  ตุลาคม  2565  จ านวน  1  ฉบับ 
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3.  มีการจัดท า กิจกรรม/โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความโปร่งใส     
-  กิจกรรม  วัฒนธรรมการมาท างานเช้า เคารพธงชาติหน้าส านักงานเทศบาล  และประชุมกลุ่มย่อย

สรุปการท างาน  มอบหมายงานเป็นรายวัน/รายสัปดาห์  เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 
-  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2566  งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  170,000.- บาท     
-  การฝึกอบรม  ระหว่างวันที่  11 – 12  มกราคม  2566  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล  

ฟากท่า  บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม  จ านวน  51  คน   
รับฟังค าบรรยายในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล” 
โดย  จ.ส.อ.จักรกฤษ นิลก ำแหง เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตช ำนำญกำร 
       ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับฟังค าบรรยายในหัวข้อ “หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่า” 
โดย  นางสาวเบญจมาศ  กล่อมจิตต์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
       นางสาวอัมพิรา  ขอบทอง  นักวิชาการคลังช านาญการ 
       ส านักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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-  ศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่  16 – 17  มกราคม  2566  ณ  เทศบาลเมืองจันทบุรี , เทศบาล

เมืองขลุง  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดจันทบุรี   บุคลากรเข้าร่วม
ศึกษาดูงาน  จ านวน  40  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก ากับติดตามผลการปฏิบัติงาน  เป็นประจ าทุกเดือน     

เดือนละ  1  ครั้ง  เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 
7.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

นโยบาย   
1.  ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานและระบบงานให้มีความสะดวก  เหมาะสมกับหน้าที่

ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
2.  ให้มีการจัดสวัสดิการและเครื่องอ านวยความสะดวกในที่ท างานให้เกิดความสะดวก  คล่องตัว  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
3.  มีการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ  และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง

เป็นประจ าและต่อเนื่อง   
ผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน   
1.  มีการปรับปรุงสถานที่ท างาน  ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน  ในทุก ๆ ส่วนราชการของเทศบาล 
-  พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรม Gleen&Clean ทุกเช้าวันพุธแรกของเดือน 
-  พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตร  ทุกวันพระ  ณ  วัดวังขวัญ 
   เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 
2.  มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร   
-  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  3  เครื่อง  งบประมาณ  60,000.- บาท   
-  จัดซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์  จ านวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  8,000.- บาท 
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3.  มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ   
-  กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร  ในวันที่  24  เมษายน  2565 (วันเทศบาล)  มีการจัด

กิจกรรมท าบุญตักบาตร  เลี้ยงพระ (เช้า)  และกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างส่วนราชการภายในเทศบาล (บ่าย) 
-  กิจกรรมออกก าลังกาย  ฟ้อนร า  และเต้นแอโรบิก   ทุกเย็นวันพุธ  
   เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

******************************************* 
 
 
 
 


