
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จงัหวัดยโสธร 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการสรรหา 
คัดเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนา 
การเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง 

1.1 จัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2564-2566) เพ่ือใช้ใน
กำรก ำหนดโครงสร้ำงและกรอบ
อัตรำก ำลังที่รับรองภำรกิจของ
เทศบำลต ำบลส ำรำญ 

- ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตราก าบลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-
2566)  

-กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง 
3 ปี มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนตำมหนังสือสั่งกำรที่
เกี่ยวข้อง  

-ภำระงำนสอดคล้องกับ
ส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 

1.2 จัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนสรรหำข้ำรำชกำร  
และพนักงำนจ้ำงให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรำก ำลังที่ลำออกหรือโอนย้ำย  

1. ด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนจ้ำงที่ว่ำง ดังนี้ 
  1.1พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 2 อัตรา 
      (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  อัตรา 
      (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา 
  1.2 พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา 
      (1) คนงานทั่วไป  จ านวน 3 อัตรา 
2. ด าเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 34 อัตรา 
3. ด ำเนินกำรรำยงำนให้ สกถ. ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
แทนในต ำแหน่งที่ว่ำง 
4. ด าเนินการประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ในต าแหน่งที่ว่าง 

1. กำรสรรหำพนักงำนจ้ำง
มีผู้สมัคร เข้ำรับกำร
คัดเลือกจ ำนวนน้อยท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในเรื่องกำร
คัดเลือก 
2.ไม่มี 
3.กำรขอใช้บัญชีมีระยะ
เวลำนำน ส่งผลให้ไม่มีผู้ มำ
บรรจุแต่งตั้งครบตำม
จ ำนวนและขำดแคลน 
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
4. การประชาสัมพันธ์ยัง 
ไม่ครอบคลุมในวงกล้าง 

1. ประชำสัมพันธ์ให้
หลำกหลำยมำกขึ้น 
2.- 
 
3.ให้ อปท.ด าเนินการ 
สรรหาเองได้ 
 
4.ประชาสัมพันธ์ให้หลาก 
หลายมากขึ้น 
 

1.3 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับ
รำชกำรหรือประกำศรับโอนย้ำย 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น มำด ำรง
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือประกำศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสำยงำนที่
สูงขึ้น 
1.4 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อน
ระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 

1. ประกำศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนจ้ำง 
ต ำแหน่งคนงำนทั่วไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
กระบวนกำรและออกค ำสั่งแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงำนจ้ำง  
2. ประกำศรับโอนย้ำยพนักงำนเทศบำล ที่ว่ำงตำมแผน
อัตรำก ำลัง 3 ปี  
3. อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำในต ำแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ. 
ด ำเนินกำรสอบแข่งขันแทน ในต ำแหน่งที่ว่ำง 
- ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

1. กำรสรรหำพนักงำนจ้ำง
มีผู้สมัคร เข้ำรับกำร
คัดเลือกจ ำนวนน้อยท ำให้มี
ข้อจ ำกัดในเรื่องกำร
คัดเลือก 
2. ไม่มีผู้โอนย้ำยมำด ำรง
ต ำแหน่ง 
 

- 

1. ประชำสัมพันธ์ให้
หลำกหลำยช่องทำง 
 

 
2. จ้ำงพนักงำนจ้ำงเพ่ือ
มำปฏิบัติหน้ำที่แทนใน
ต ำแหน่งที่ว่ำง 
 

- 
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2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร

ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำม แผนฯ 
ให้สอดคล้องตำมควำมจ ำเป็น 
 

- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 
พ.ศ.2565 โดยพิจำรณำบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม              
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ตำมสำยงำนต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรฯ 

-กำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรมไม่
ตรงตำมแผนพัฒนำ 
บุคคลากร เนื่องจำกเกิด
ปัญหำโรคโควิด 19 
และงบประมาณที่จ ากัดของ 
เทศบาล 

- กำรศึกษำระเบียบ
ต่ำงๆ ผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน์ 

2.2 ก ำหนดเส้นทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกร เพ่ือเป็นกรอบในกำร
พัฒนำบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง 
 

- มีกำรวำงแผนกำรพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ตำมสำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ในแผนพัฒนำบุคลำกรฯ 
 

-บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมได้เนื่องจำก
เกิดปัญหำโรคโควิด 19 

- กำรอบรมผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ 

2.3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 

- มีกำรด ำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
ตลอดจนเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนและระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน
รำชกำรและเอกชน 
 
- มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนองเทศบาลต าบล 
ส าราญ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 ในวันที่ 29-
31 สิงหาคม 2565 เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนให้แก่พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ ของ
เทศบำลต ำบลส ำรำญ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน อันจะเป็นกำร
ป้องกันทุจริต กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 

-ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
มีกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมยังไม่ครอบคลมุ 
เนื่องจำกเกิดปัญหำด้ำน
งบประมำณ และกำรเกดิ โรคโค
วิด19 ส่งผลให้หน่วยงำนตำ่งๆ 
ระงับกำรฝึกอบรม 
 

- กำรจัดโครงกำรมีข้อจ ำกัด
ในด้ำนงบประมำณและ 
ระยะเวลำในกำรอบรมที่
จ ำกัดส่งผลเนื้อหำกำรฝึก 
อบรมยังไม่ครอบคลุมและ
ชัดเจน 

-เพ่ิมงบประมำณใน
กำรฝึกอบรม หรือ
อบรมผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน์ 
 
 
 
-เพ่ิมงบประมำณและ
ระยะเวลำในกำร
ฝึกอบรม 



 
          - 3 - 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2. ด้านการพัฒนา
(ต่อ) 

2.4 ด ำเนินงำนประเมินข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง ในควำมรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

- หน่วยงำนมีกำรประเมินบุคลำกรตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรม เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในต ำแหน่งตำม
สำยงำน 

-บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมได้เนื่องจำก
เกิดปัญหำโรคโควิด 19 

- กำรอบรมผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ 

2.5 ด ำเนินกำรประเมินควำมพึง
พอใจของบุคลำกร 

- เทศบำลต ำบลส ำรำญมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร สวัสดิกำร สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน บ ำเหน็จ
ควำมชอบพร้อมทั้งติดตำม และน ำควำมพึงพอใจของ
พนักงำนมำพัฒนำ และจัดให้มีข้ันพื้นฐำนของพนักงำน 

-จำกกำรประเมินควำมพึง
พอใจ บุคลำกรยังมีควำม
ต้องกำรในด้ำนสถำนที่
ปฏิบัติงำนและ วัสดุอุปกรณ์
ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ฯ 

-จัดหำอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อกำรใช้งำน 

3. ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทำงเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำใน
สำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 

- เทศบำลต ำบลส ำรำญ มีกำรประชำสัมพันธ์เส้นทำง
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนต ำแหน่ง ให้บุคลำกรทรำบ 
พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำดังกล่ำว 

-บุคลำกรยังไม่ให้ควำมสนใจ
ในข้อมูลที่เผยแพร่ 
เนื่องจำกยังไม่ถึงรอบของ
ตนเอง 

-มีกำรประชำสัมพันธ์
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยงำนต ำแหน่ง  
ให้บุคลำกรทรำบ 

3.2 ด ำเนินกำรบันทึก แก้ไข และ
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลำกรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลำกรท้องถิ่นแห่งชำติ
(HR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงำน ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ตำมระยะ
ที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดทุกระยะ 
แล้วเสร็จที่ก ำหนดไว้ 

- - 

3.3 จัดให้มีกระบวนกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนรำชกำร ที่เป็นธรรม
เสมอภำคและสำมำรถตรวจสอบได้ 
  

- หน่วยงำนมีกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ดูแล ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน จนถึงคณะกรรมกำรกลั่นกรองผลกำรพิจำรณำ
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
ทุกคนอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค และเป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

-บุคลำกรยังขำดควำมเข้ำใจ
ในด้ำนกำรจัดท ำแบบ 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

-มีกำรฝึกอบรมเพ่ือให้
บุคลำกรเข้ำใจในด้ำน
กำรจัดท ำแบบ
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเอง 

3.4 จัดให้มีกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ ตำมผลกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรอย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 

- พิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงำนเทศบำล ประจ ำปี
งบประมำณ 2565  ให้เป็นไปตำมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรตำม

- - 



ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและ
ยุติธรรม 
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3. ด้านการธ ารง 
รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.5 จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่
ดี แก่บุคลำกรในด้ำนสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน ด้ำนควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน ด้ำนกำรมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน 

- ด ำเนินกำรประสำนงำนกับโรงพยำบำล เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
- มีกำรจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยำบำล 
- จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์สำธำรณะ 

-เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สนใจเข้ำ
ร่วมกำรตรวจสุขภำพ 
ประจ ำปี 

-ประชำสัมพันธ์ให้
พนักงำนเข้ำร่วมกำร
ตรวจสุขภำพเพ่ือกำรมี
สุขภำพที่ดีและพร้อม
ปฏิบัติงำน 

4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ 

4.1 ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรใน
สังกัด รับทรำบถึงประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบำลต ำบลส ำรำญว่ำด้วย
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

- ประชำสัมพันธ์ให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบประมวลจริยธรรม
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบำลต ำบล
ส ำรำญ ว่ำด้วยจรรยำบรรณข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

-บุคลำกรไม่ให้ควำมสนใจ
เรื่องประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณข้ำรำชกำรฯ 

-สร้ำงควำมน่ำสนใจว่ำ
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ
ข้ำรำชกำรมีวำมส ำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำน 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชำ มอบหมำยงำน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ อย่ำงเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำรควบคุม 
ก ำกับ ติดตำม และดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ให้ปฏิบัติงำนตำม
หลักเกณฑ์ แนวทำง ระเบียบ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- ด ำเนินกำรแบ่งงำนและมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและ
พนักงำนจ้ำงในกำรปฏิบัติรำชกำรในแต่ละส่วนรำชกำร 
- ด ำเนินกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดเทศบำลและ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกสังกัด 

-กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ ยังขำด
ประสิทธิภำพในด้ำนกำรลด
ขั้นตอน กำรปฏิบัติงำนที่
เป็นระบบ เนื่องจำกต้องรอ
ให้ผู้บริหำรอนุมัติในกำร 
ด ำเนินกำร  

-มีกำรประชุม
ปรึกษำหำรือเรื่องกำร
ลดขั้นตอนในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

4.3 ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ตำมแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 - 2566 

- มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรแผนกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
กำรป้องกันกำรทุจริต คอร์รัปชั่น 
 
 
 
 

-บุคลำกรไม่ให้ควำมสนใจ -สร้ำงควำมน่ำสนใจ
และยกตัวอย่ำงควำม
เกี่ยวข้องในเรื่องกำร
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และกำร
ป้องกันกำรทุจริต 
คอร์รัปชั่น 



 
 

ในกำรปฏิบัติงำน 
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4. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
วินัยข้าราชการ
(ต่อ) 

4.4 จัดโครงกำรฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภำพกำรปฏิบัติงำนองเทศบาลต าบล 
ส าราญ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
๒๕๖5 ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 
2565 

-ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนองเทศบาลต าบลส าราญ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖5 ในวันที่ 29-31 
สิงหาคม 2565 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน อันจะเป็นกำร
ป้องกันทุจริต กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 

-กำรจัดโครงกำรมีข้อจ ำกัด
ในด้ำนงบประมำณและ 
ระยะเวลำในกำรอบรมที่
จ ำกัดส่งผลเนื้อหำกำรฝึก 
อบรมยังไม่ครอบคลุมและ
ชัดเจน 

-เพ่ิมงบประมำณและ
ระยะเวลำในกำรจัด
โครงกำร 

 


