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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 

 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกำหนด
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่รองรับภารกิจของเทศบาล 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เพื่อกำหนดตำแหน่งเพ่ิม 
รองรับภารกิจของหน่วยงาน และการพิจารณาปรับปรุงภาระ
งานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์   
ภาระงานให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 
  

1.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทน
อัตรากำลังที่โอน หรือย้าย 

1. ดำเนินการรับโอนพนักงานเทศบาลที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 
3 ปี ได้แก่ 
    - รับโอน จ่าเอกยงยุทธ์  กลิ่นเทศ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 
2. ดำเน ินการขอให ้ กสถ.ดำเน ินการสอบแทน(เพ ิ ่มเต ิม)                 
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 
3. ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแทน (เพิ ่มเต ิม)             
ในตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และดำเนินการ
ตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจำเป็น 

- ม ีการดำเน ินการจ ัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

2. ด้านการพัฒนา 2.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบใน
การพัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-Learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ดำเนินการเรียนรู้      
ด้วยตนเองในระบบ E-Learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ตำแหน่ง 

2.4 ดำเนินการประเมินพนักงานเทศบาลตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง เพ ื ่อพ ิจารณาจ ัดส ่งบ ุคลากรเข ้าร ับการอบรม                   
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่งตามสายงาน 

2.5 ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน บำเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และนำผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน มาพัฒนา
และจัดให้มีข้ันพื้นฐานของพนักงาน 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานตำแหน่งให้บุคลากรทราบ 

3.2 ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 

- หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะเวลา               
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดทุกระยะ แล้วเสร็จ           
ที่กำหนดไว้ 

 
 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

3. ด้านการธำรง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
ดูแล กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค 
และเป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และ
สามารถตรวจสอบได้ 
3.5 ดำเนินการการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการประจำปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น
ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ 256 4  เป ็ น ไปตามผลการ ประ เม ิ น ผล                        
การปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 256 4  เป ็ น ไปตามผลการประ เม ิ น ผล                           
การปฏิบัติงาน ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านความปลอดภัยในการ
ทำงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทำงาน 

- การประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในสังกัดเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจำปี 
- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัย
ข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 4.2 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีคำสั่ง
มอบหมายงานเป็นปัจจุบัน 
 

 4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  

- มีการดำเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

  จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สิ ่งที่สำคัญที่ถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนิน งานให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการดำเนินงานที่สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้ 
  ปัญหาและอุปสรรค 
   1. การดำเนินการในการจ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ ตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   2. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
   3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีขีดจำกัด และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงาน 
  ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตรา 
35 เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
   2. จัดอบรมชี้แจง พร้อมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 
 
 


