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รายงานผลการบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2565  

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.การวางแผนก าลงัคน  
-แผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.
2564 -2566 ) เพิม่เตมิ 
ฉบบัที ่2 

1.เพือ่ใหเ้ทศบาล มโีครงสรา้งการแบ่งงานและระบบงาน 
ระบบการจา้งทีเ่หมาะสมไม่ซ ้าซอ้น อนัจะเป็นการประหยดั
งบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2.เพือ่ใหเ้ทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย สามารถวางแปน
อตัราก าลงัในการบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการ และการใช้
อตัราก าลงัของบุคลากร เพือ่ใหก้ารบรหิารงาน เกดิ
ประโยชน์ต่อประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิตามอ านาจ
หน้าที ่มปีระสทิธภิาพมคีวามคุม้ค่าสามารถลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานและมกีารลดภารกจิและยุบเลกิหน่วยงานทีไ่ม่
จ าเป็นการปฏบิตัภิารกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนไดอ้ย่างด ี

กรอบอตัราก าลงั
พนกังานเทศบาล
พนกังานจา้งจ านวน 
84 อตัรา  

1.ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผน
อตัราก าลงั  
2.เพิม่/ปรบัลด อตัราก าลงัคนตาม
ก าหนดโครงสรา้งเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กบัปรมิาณงานในปัจจุบนั 
3.เหน็ตามแผนทีเ่สนอ 

 

2. การบรรจุและแต่งตัง้
บุคลากร 
 -การแต่งตัง้ผูผ้่านการสรร
หาใหด้ ารงต าแหน่งสายงาน
ผูบ้รหิาร และรบัโอน(ยา้ย)
พนกังานเทศบาล  

 การสอบคดัเลอืกและการคดัเลอืกขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่แทนเพือ่ประโยชน์ในการปฏริปู
การ บรหิารงานบุคคลของเทศบาลใหม้มีาตรฐานและ
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพลบนพืน้ฐานของระบบคุณธรรม  

กรอบอตัราก าลงั
ทีว่่าง  

1.ส ารวจต าแหน่งทีว่่าง 
2.รายงานต าแหน่ง่างระดบัสาย
งานผูบ้รหิารไปยงัจงัหวดั จ านวน 
6 ต าแหน่ง  
-ผูอ้ านวยการกองการศกึษา (นกั
บรหิารงานการศกึษา ระดบักลาง)  
-ผูอ้ านวยการกองช่าง (นกั
บรหิารงานช่าง ระดบัตน้)  
-หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 
(นกับรหิารงานช่าง ระดบัต้น)  

 



-หวัหน้าบรหิารการศกึษา (นกั
บรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้)  
 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 
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   -หวัหน้าฝ่ายบรหิารงาน
สาธารณสุข(นกับรหิารงาน
สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม ระดบั
ตน้)  
-หวัหน้าฝ่ายสง่เสรมิและสวสัดกิาร
สงัคม (นกับรหิารงานสวสัดกิาร
สงัคม ระดบัต้น)  
 2. รบัโอนสายงานประเภท
วชิาการ   
จ านวน  3  ต าแหน่ง  
 -นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน  
- นกัวชิาการตรวจสอบภายใน 
- นายช่างโยธา  
 

 

3. การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน  
- ประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังานเทศบาล  

การประเมนิผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าที่
ประเมนิ ผลการปฏบิตังิานของผูไ้ดบ้งัคบับญัชา เพือ่
ประกอบการพจิารณาในเรื่องต่างๆตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารว่าดว้ยค่าตอบแทนอื่นการใหร้างวลัประจ าปี การ
พฒันาและการแกไ้ขการปฏบิตังิาน การแต่งตัง้เละการ
แกไ้ขการปฏบิตังิาน การแต่งตัง้ขา้ราชการการใหอ้อกจาก

 1.ท าขอ้ตกลงผลการปฏบิตังิานกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
2.สง่แบบโครงการเพือ่ท าการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
3.ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน 

 
 
 
 
 
 



รอบที ่1 ระหว่าง วนัที ่1 
ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 
2565  
รอบ 2 วนัที ่1 เมษายน 
2565 -30 กนัยายน 2565  

ราชการ การใหร้างวลัจงูใจและการบรหิารงานบุคคลเรื่อง
อื่นๆ เพือ่เป้นการเสรมิ 

4.คณะกรรมการกลัน่กรองประชุม
พจิารณาผลการปฏบิตังิาน 
5.คณะกรรมการประชุมผลการ
พจิารณาเลื่อนค่าตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเดน็นโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วตัถุประสงค ์ ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.การสรรหาคนดคีนเก่ง 
-การรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคล
เป็นพนกังานจา้ง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

การสรรหาพนกังานจา้งตามอตัราก าลงัทีว่่างในแผน
อตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566 ) เพือ่ใหไ้ด ้บุคลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถ และช่วยการปฏบิตังิานของเทศบาล
ต าบลนิคมค าสรอ้ยตรงตามความเหมาะสม  
 

พนกังานจา้ง ว่าง 8 
ต าแหน่ง 10 อตัรา  

1.ส ารวจต าแหน่งว่าง 
2.ประกาศรบัสมคัรบุคคลภายนอก
เพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานจา้ง ใน
ต าแหน่งพนกังานจา้งตามภารกจิ 
พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 8 
ต าแหน่ง 10 อตัรา  
3.ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธสิอบ 
4.ด าเนินการสอบ 
5.ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสรรหา 
6.สง่เรื่องเขา้ ก.ท.จ.มุกดาหาร 
เพือ่ขอความเหน็ชอบการจา้ง
ต่อไป 

 

5.การพฒันาบุคลากร จดัสง่พนกังานเทศบาล พนักงานครูและพนกังานจา้ง เขา้
รบัการประชุมสมัมนาและฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ เพือ่

การพฒันาความรู้
ประจ าปีงบประมาณ 
2565  

 1.มกีารส ารวจความตอ้งการของ
พนกังานเทศบาลทีเ่ขา้รบัการ
อบรม 

 



-การเขา้รบัการอบรมเพือ่
พฒันาความรูข้องแต่ละ
ต าแหน่ง  
 
 

พฒันาใหม้คีวามรูใ้นสายงานตนเอง และสรา้ง
ความกา้วหน้าในสายอาชพี 

2.ส ารวจงบประมาณ 
3.สง่บุคลากรเขา้ร่วมอบรมตาม
หลกัสตูร ของพนกังานเทศบาล 
พนกังานจา้ง ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา  

6.การสรา้งความก้าวหน้าใน
สายอาชพี 
-การแต่งตัง้ผูผ้่านการสรรหา
ใหด้ ารงต าแหน่งสายงาน
ผูบ้รหิาร 

เทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย สง่เสรมิและใหก้ารสนับสนุน
ความกา้วหน้าในอาชพี โดยพนกังานเทศบาลร่วมการสอบ
การแต่งตัง้ผูผ้่านการสรรหาใหด้ ารงต าแหน่งสายงาน
ผูบ้รหิาร  

พนกังานเทศบาล 
สมคัรสอบจ านวน 3 
ราย  

1.ส ารวจพนกังานเทศบาลครบ
ก าหนดเงือ่นไขการรบัสมคัร 
2.สมคัรสอบเพือ่แต่งตัง้ใหต้ าแหน่ง
สายงานผูบ้รหิาร 
3สนบัสนุนงบประมาณเป็น
ค่าใชจ่้ายการเดนิทางไปราชการ
เพือ่ท าการสอบคดัเลอืก หรอื
คดัเลอืก ตามประกาศการสรรหา 
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7.การพฒันาคุณภาพชวีติ 
-สวสัดกิารของเทศบาล
ต าบลนิคมค าสรอ้ย จดัสรร
ใหก้บัพนกังานเทศบาล  

เพือ่เป็นขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิาน พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้งที่
ไดต้ามสทิธทิีจ่ะ
ไดร้บั 

สทิธทิีจ่ะไดร้บั 
-เงนิเดอืน 
-ค่าจา้งชัว่คราว 
-ค่าเล่าเรยีนบุตร 
-เงนิประจ าต าแหน่ง  
-เงนิเพิม่ต่างๆ 
-เงนิสมทบเชา้กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 
-เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพเิศษ 

 



-เงนิค่าตอบแทนปฏบิตังิานนอก
เวลาราชการ 
-เงนิค่าปฏบิตังิานอนัเป็นประโยชน์
ต่อราฃการ 

 

 ปัญหาและอุปสรรค/ เปรียบเทียบปีท่ีผ่านมา  

1. ด้านการสรรหา  

1.1 การสรรหาพนกังานจา้ง มอีตัราว่างหลายอตัรา ระยะเวลาในการด าเนินการสรรหาตอ้งใชร้ะยะเวลานาพอสมควร ท าใหบ้างสว่นราชการทีข่าดผูช้่วยในการ

ปฏบิตังิาน ท าใหง้านเป็นไปอย่างล่าชา้ เนื่องจากมปีรมิาณงานมากบุคลากรมไีม่เพยีงพอ 

1.2 มกีารปรบัปรุงแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566 ) ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่ 2   เพือ่ใชใ้นการก าหนดโครงสรา้งและกรอบอตัราก าลงัทีร่องรบั

ภารกจิของเทศบาลต าบลนิคมค าสรอ้ย  ในการจดัท าเอกสารเพือ่ใชป้ระกอบค าชีแ้จงตอ้งได้ก าหนดปรมิาณงาน และการวเิคราะหค์่างาน การจดัเตรยีม

ขอ้มลู และการระดมความคดิเหน็ ของคณะกรรมการฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะใชร้ะยะเวลาพอสมควร  

 

 

2.    ด้านการพฒันาบุคลากร 

2.1     เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2565  ประเทศไทย ประสบปัญหาเกีย่วกบัการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  ท าใหห้น่วยงานต่างๆ เลื่อนการจดัโคงการ

อบรมออกไปอย่างไม่มกี าหนด หรอืบางครัง้ก าหนดการล่วงเลยระยะเวลาภายใน ปี 2565 ท าใหไ้ม่สามารถสง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมไดต้รงตามสาย

งาน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  

2.2   บางหน่วยงานก าหนดการอบรมสมัมนาในรูปแบบออนไลน์ ท าใหบุ้คลากรบางคนไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการใชง้าน ท าใหไ้ม่สามารถเขา้รบัการอบรม

ได ้



2.3   สง่บุคลากรทีย่งัไม่ไดร้บัการอบรม เขา้รบัการอบรม ทีต่รงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหน้าทีท่ีไ่ดร้บัผดิชอบ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง ขอ้บงัคบั 

กฎหมาย และหนงัสอืราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง น ามาแกไ้ขปรบัปรุง และแนวทางปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล และถอืเป็น

แนวทางในการปฏบิตัริาชการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

1. เร่งด าเนินการสรรหาเพือ่จะไดม้บีุคลากรทีเ่พยีงพอกบัความตอ้งการตามโครงสรา้งแผนอตัราก าลงั 3 ปี  

2. ควรสง่เสรมิบุคลากรเขา้รบัการอบรม ตามแผนพฒันาบุคลากร ใหม้คีวามรูท้ีต่รงกบัมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และสายงาน  

3. มกีารก าหนดแนวทาง วธิ ีขอ้ควรระวงั ในการป้องกนัและรกัษา ใหถู้กตอ้ง และถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

4. ด าเนินการแกไ้ข ปรบัปรุง ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคล และมาตรฐานทัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ก าหนดไว้ 

5. เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง ขอ้บงัคบั กฎหมาย และหนงัสอืราชการอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง น ามาแกไ้ขปรบัปรุง และแนวทางปฏบิตัริาชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล และถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการต่อไป 

6. มกีารเร่งรดั ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตังิาน พรอ้มกบัรายงานผูบ้รหิารทราบ  

 

 



 


