
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้าง

และกรอบอัตราก าลังที่รองรับภารกิจของเทศบาลต าบลโพธิ์กระ
สังข ์
 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพ่ือก าหนดปรับปรุง
ต าแหน่งใหม่ จ านวน  2 ต าแหน่ง ตามประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณา
ปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและพนักงาน
จ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก 
หรือโอนย้าย 

- ด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2564  
สังกัดกองคลัง 
1. พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) 
2. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)  

 1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ หรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยนสายงานที่
สูงขึ้น 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจ านวน 
1 อัตรา ด าเนินการเสร็จสิ้นขบวนการ และออกค าสั่งแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานจ้างพร้อมทั้งรายงานอ าเภอ และ ก.ท.จ. 
2. ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน ปก./ชก. 
3. อยู่ระหว่างการสรรหาในต าแหน่งที่ร้องขอให้ กสถ.ด าเนินการ
สอบแข่งขันแทนในต าแหน่งที่ว่าง 

 1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1. พนักงานประจ ารถยะ 

 1.5 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น - ไม่มีการด าเนินการ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ 

ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564-
2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตาม
สายงานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ  
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ เรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ      
E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 

 2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากร ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

 2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม 
และน าความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา และจัดให้มีข้ัน
พ้ืนฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานในต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

 3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าวตามระยะท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จท่ีก าหนดไว้ 

 3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น
ธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ 
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 3.4 จัดให้มรการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
-พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1,2/2564 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1,2/2564 ตามค าสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน และรายงานการประชุมดังกล่าว 

 3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปีเพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่เข้า
รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย
ข้าราชการ 

4.1 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ - ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ  
- จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พร้อมทั้งแจ้ง 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
ตามหัวข้อมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับ
ข้าราชการ จรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยาวิชาชีพ กลไกการ
บังคับใช้ประมวล จริยธรรม ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
และข้ันตอนการลงโทษ 
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ลงชื่อ     
                                                                                                                                      (นางชนัญธิดา โชคศิริโสภา) 

                                                                                                                                     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

ลงชื่อ ส.อ.          ลงชื่อ  
                                             (ธนวสัส์ ปิยะพันธ์)                                                                                          (นายสนอง ศิริเทศ) 

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                                                                      หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล   

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 4.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการ

ทุจริต 
- ด าเนินการจัดท าประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ปราศจาก การทุจริต พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานและ ประชาชนทั่วไปทราบ ตามนโยบายในแต่
ละด้าน คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร คุณธรรมการท างานในหน่วยงานและด้านการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน 

 4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
- จัดท าประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
ทั้งแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ตาม
ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง โครงการและกิจกรรม 



ผลการวเิคราะหก์ารบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

การวเิคราะหก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้ด าเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2566) 

ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ไดส้่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

- ไมมีหลักสูตรการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 6 คน จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้างภายใต้บทบัญญัติของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. การพัฒนาศักยภาพการการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
กับงานสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มหีรือเลื่อนวิทยฐานะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  

จ านวน 7 คน จ านวน 2 หลกัสูตร ดังนี้ 
1. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับใหม) และการประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. โครงการหลักสูตร”การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570” 
 
 
 



 
ปัญหา อุปสรรค 

การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ประสบกับปัญหา การแพร่ 
ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)ท าให้หลักสูตรการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชะลอการด าเนินงาน เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ มี
การเลื่อนและระงับการด าเนินงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้เท่าทันกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่มีการปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่เสมอๆ และ
ผู้ที่ไดรับการฝึกอบรมแล้วต้องมีเวทีในการน าเสนอต่อบุคลากรคนอ่ืนๆ ในสังกัดให้ไดเ้ข้าใจ เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร 


