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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท ำแผนอัตราก าลัง 3 ปี

(พ.ศ.2564-2566) เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังที่
รับรองภารกิจของเทศบาลต าบลส าราญ 

- ด าเนินการจัดท ำแผนอัตราก าลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-
2566) เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงานและการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
เนื่องจำกแผนอัตรำก ำลัง 3ปี (พ.ศ.2561-2563) 
จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 

กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3ปี มีกำรด ำเนิน 
กำรจัดท ำแผนตำมหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง  

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรร
หาข้าราชการ  
และพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย  

1. ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ในต าแหน่ง
คนงานทั่วไป จ านวน  3 อัตรา พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
จ ำนวน 3  อัตรำ 
2. ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี จ านวน 2 อัตรา 
     1.  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
     2. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฎิบัติกำร 
3. ด าเนินการให้ สกถ. ด าเนินการสอบแข่งขันแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง 

1. กำรสรรหำพนักงำนจ้ำงมีผู้สมัคร 
เข้ำรับกำรคัดเลือกจ ำนวนน้อยท ำให้มีข้อ 
จ ำกัดในเรื่องกรคัดเลือก 
- 
 
 
 
3.กำรขอใช้บัญชีมีระยะเวลำนำน ส่งผลให้ไม่มีผู้ 
มำบรรจุแต่งตั้งครบตำมจ ำนวนและขำดแคลน 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสาย
งานที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
ต าแหน่งคนงานทั่วไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ด าเนินการเสร็จสิ้น
กระบวนการและออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
2. ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  
3. อยู่ระหว่างการสรรหาในต าแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. 
ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ในต าแหน่งที่ว่าง 
 
 
- ไม่มีการด าเนินการ 

1.กระบวนกำรสรรหำถูกต้องตำมระเบียบ 
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2. ไม่มีผู้โอนย้ำยมำด ำรงต ำแหน่ง 
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

และด าเนินการตาม แผนฯ ให้สอดคล้อง
ตามความจ าเป็น 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
พ.ศ.2563  โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

-กำรจัดท ำแผนมีกำรสอบถำมควำมต้องกำรใน 
กำรฝึกอบรมเพ่ือจัดท ำแผนได้ครอบคลุม 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่
ละต าแหน่ง 
 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

- 

2.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

- มีการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานและระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 
- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 ในวันที่ 10 กันยำยน 2563 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า ของเทศบาลต าบลส าราญ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการป้องกัน
ทุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรมยังไม่ครอบคลุม 
เนื่องจำกเกิดปัญหำด้ำนงบประมำณ และกำรเกิด 
โรคโควิด19 ส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
ระงับกำรฝึกอบรม 
- กำรจัดโครงกำรมีข้อจ ำกัดในด้ำนงบประมำณและ 
ระยะเวลำในกำรอบรมที่จ ำกัดส่งผลเนื้อหำกำรฝึก 
อบรมยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน 
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2. ด้านการพัฒนา
(ต่อ) 

2.4 ด าเนินงานประเมินข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสาย
งาน 

 
 
 
 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

- เทศบำลต ำบลส ำรำญมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จ
ความชอบพร้อมทั้งติดตาม และน าความพึงพอใจของ
พนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

-จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
บุคลำกรยังมีควำมต้องกำรในด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำน
และ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฯ 

3. ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- เทศบำลต ำบลส ำรำญ มีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อม
ทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

บุคลำกรยังไม่ให้ควำมสนใจในข้อมูลที่เผยแพร่ 
เนื่องจำกยังไม่ถึงรอบของตนเอง 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข และ
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(HR) ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะ แล้ว
เสร็จที่ก าหนดไว้ 

 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรม
เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
  

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา
ผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุก
คนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

-บุคลำกรยังขำดควำมเข้ำในในด้ำนกำรจัดท ำแบบ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดี
ความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ให้เป็นไปตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ยุติธรรม 
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3. ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
แก่บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

-เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สนใจเข้ำร่วมกำรตรวจสุขภำพ 
ประจ ำปี 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทาบ
ถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ และข้อบังคับเทศบาลต าบล
ส าราญว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบลส าราญ 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ 
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละส่วนราชการ 
- ด าเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด 

-กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ยังขำดประสิทธิภำพในด้ำนกำรลดขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบ 
เนื่องจำกต้องรอให้ผู้บริหำรอนุมัติในกำร 
ด ำเนินกำร  

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- 2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 

 

4.4 จัดโครงกำรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖3 
ในวันที่ 10 กันยำยน 2563 

-ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้แกพ่นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ของ
เทศบาลต าบลส าราญ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นการ
ป้องกันทุจริต การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

-กำรจัดโครงกำรมีข้อจ ำกัดในด้ำนงบประมำณและ 
ระยะเวลำในกำรอบรมที่จ ำกัดส่งผลเนื้อหำกำรฝึก 
อบรมยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน 



 
 
 


