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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
เทศบาลตำบลเสนางคนิคม  

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
ระบบงาน และการ
บริหารอัตรากำลัง 

เพ่ือเป็นการวางแผนสนับสนุน
และส่งเสริมให้ม ีโครงสร้าง 
ร ะบบงาน  การจ ั ดกรอ บ
อัตรากำลังและการบร ิหาร
อ ั ต ร ากำล ั ง ให ้ เ หมาะสม
สอดคล ้องก ับภารก ิ จของ
องค์กรและเพียงพอ มีการวาง 
เส ้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน มีความคล่องตัวต่อ
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร 

อัตรากำลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของแต่ละ 
ส่วนราชการ และภาพรวม 
ในองค์กร ไม่มีตำแหน่งว่าง 
ในกรอบอัตรากำลัง การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมี
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล ภาระค่าใช้  
จ่ายตามมาตรา ๓๕ ไม่เกิน
ร้อยละ ๔๐ 

-  ปร ับปร ุ งแผนอ ัตรากำล ั ง  ๓ ปี  
ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย การยุบ
เลิกตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จำนวน ๒ อัตราที่เป็นตำแหน่งว่าง เพื่อ
กำหนดเป็นพนักงานจ้างทั่วไปมีความ
จำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
แต่ต้องต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคล 
 

ประเมินจากอัตรากำล ังท ี ่ม ีอย ู ่  ซ ึ ่งเป็น
ตำแหน่งว่างและเพ่ือให้สอดคล้องตามแนว
ทางการปรับลดภาระค่าใช ้จ ่ายด้านงาน
บุคคล 
 

   -จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการกำหนด
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณปัจจุบัน 
รวมถึงปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นภายใน ๓ ปี 
รองรับภารกิจได้รับถ่ายโอนมาจากส่วนกลาง 
การกำหนดแนวทางพัฒนาคน มาตรการ
ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และมาตรการการ
ลงโทษทางวินัย 

 
 



ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 
ระบบงาน และการ
บริหารอัตรากำลัง (ต่อ) 

  -การโอนพนักงานเทศบาลไปดำรง
ตำแหน่งสายบริหาร (หัวหน้าฝ่าย) 

 

สรรหาบ ุคคลมาบรรจ ุแต ่งต ั ้ ง เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา จำวน 
1 อัตรา และผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดกอง
การประปา 

ระยะเวลาการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง และ
การมาปฏิบัติงาน ต้องรอให้ ก.อบต.จังหวัด
เห็นชอบใช้ระยะเวลานานพอสมควร 

๒. นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากร 

เพื ่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรตามตำแหน่ง สาย
งานครบทุกตำแหน่งสายงาน
อย่างเป็นระบบ ทั ่วถึง และ
ต ่อเน ื ่อง โดยการเพ ิ ่ ม พูน
ค ว า ม ร ู ้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ศ ักยภาพ และท ักษะการ
ทำงานที่เหมาะสม 

ระดับความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด
ลดลง กระบวนการทำงาน
ครบทุกขั ้นตอน ไม่ม ีข้อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
และการทำงาน 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ิมพูนความรู้ในสายงาน 32 ราย 
(สถาบันพัฒนาบุคลากรและสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน รวมทั้งหน่วยงานอื่นจัด) 
 

งบประมาณไม่เพียงพอ 

๓. นโยบายด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

  องค์กรจัดให้มีเว็ปไซต์ เฟสบุคและไลน์ 
ในการสนับสนุนการทำงาน ไว้สำหรับ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบัติงาน 
นโยบายผู้บริหาร มาตรการหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงาน คู ่มือการปฏิบัติงาน
เชื ่อมต่อหน่วยงานอื ่นในการค้นหา
ข้อมูล รวมถึง การร้องเรียนผ่านเว็ป

เสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศแบบ one 
stop service และระบบการใช้บริการผ่าน
เว็บไซของทต. เพื่อความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 
 



ไชต์ ถามตอบปัญหา ข้อสงสัยจาก
ประชาชนสนองนโยบายรัฐบาล ไทย
แลนด์ ๔.๐ 
องค ์กรม ีไลน ์กล ุ ่ม เพ ื ่อใช ้สำหรับ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งเวียนให้
ทราบถือปฏิบัติ และสั่งงานรวมถึงการ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เป็นรูปแบบการทำงานแบบลดขั้นตอน 
ประหยัดและเพ่ิมความรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังมี
บุคลากรในสังกัดส่วนน้อยที่ไมให้ความ
ร่วมมือด้านเทคโนโลยี 

องค ์กรจ ัดหาว ัสดุ  อ ุปกรณ์  ด ้ าน
เทคโนโลยี ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ใช้
ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยสามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างประหยัด ใน
ระบบเครือข่าย การแชร์เครื ่องพิมพ์ 
เครื ่องถ่ายเอกสาร และสามารถสั่ง
พิมพ์งานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

๔ .  น โ ย บ า ย ด ้ า น
สวัสดิการ มีมาตรการ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับ
พนักงาน และเกิดความรัก
ความทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ
ให้กับองค์กร และสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคลากรในความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

ผลการปฏิบัติงานดี สำเร็จ
ทันเวลาที ่กำหนด ความ
ผิดพลาดในการทำงานมี
น้อยข้อร้องเรียนไม่มี การ
ทำงานเป็นทีม 

จ ัดทำโครงการยกย ่องเช ิดช ูคนดี   
มีคุณธรรม ของเทศบาลตำบลเสนางค
น ิคม ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และมอบใบประกาศให้กับผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดี มีคุณธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เป็นโครงการที่ดี สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่
ได้รับใบประกาศ และกระตุ้นให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้กับคณะ
ผู้บริหาร พนักงานทุกคน 

บุคลากรให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็น
อย่างดี 

ประกาศรายช ื ่อพน ักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างที ่ได้รับการประเมินผล

ดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.อำนาจเจริญ 



การปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ในแต่ละ
รอบการประเมิน 
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัว
พนักงานส่วนเทศบาล พนักงานจ้าง  
ที่เกิดการสูญเสียบุคคลในครอบครัว 

บุคลากรเกิดความรักใคร่ รักองค์กร ทุ่มเท
กำลังกาย กำลังใจในการทำงาน และมีจิตใจ
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกวันศุกร์
เพ ื ่อให ้องค์กรเป ็นองค์กรที ่น ่ าอยู่  
สภาพแวดล้อมในการทำงานสะอาด 

บุคลากรให้ความร่วมมือ มีกิจกรรมร่วมกัน 
เกิดความสามัคคี และยังส่งผลให้องค์กร 
น่าอยู่ 

มีมาตรการป้องกันและการติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ คือ จัดเจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัย สำหรับพนักงาน และ
ผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงปิดประกาศ 
ให้ทุกคนใส่หน้าการอนามัยตลอดเวลา 
พร้อมทั้งให้หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง 

เป็นมาตรการที่ดี พนักงานมีความปลอดภัย
มากขึ้น แต่ควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้า
สำนักงาน 
 

-การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ รอบ
การประเมินการเลื ่อนขั ้นเง ินเดือน
พนักงานเทศบาล ครั ้งที ่  ๑ และ ๒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การ
เลื ่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั ้งที ่ ๑ 
และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และการเลื่อนค่าตอนแทน 
พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เป็นการประเมินผลอย่างเป็นธรรมจาก 
ผู้บังคบับัญชา และคณะกรรมการกลั่นกรอง 
เนื่องจากพิจารณาจากเอกสารผลงานการ 
ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติจริง และกลั่นกรอง
คะแนนในรูปคณะกรรมการ รวมทั้งการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็อยู่ในรูป
คณะกรรมการ และนำผลการปฏิบัติงาน 
การขาด ลา มาสาย และความประพฤติผิด
วินัยมาพิจารณาร่วม 
 



ส่งเสริมปัจจัยในห้องทำงานให้น่าอยู่ 
เช ่น โต ๊ะ เก ้าอ ีกทำงานเหมาะสม  
เทคโนลีในการทำงานทันสมัยครบถ้วน 
แสงสว่างเพียงพอ จัดให้มีแม่บ้านทำ
ความสะอาดในสำนักงานให้สะอาด
ตลอดเวลา 

ห้องทำงานยังคับแคบอยู่ ถ้าเทียบกับจำนวน 
บุคลากร และอุปกร์ในการใช้งาน จัดเก็บ
เอกสาร 

๕.  นโยบายด ้ านการ
บริหาร 

เพื ่อให ้การบร ิหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที ่ การลดขั ้นตอนใน
การทำงานประชาชนได้รับ
การบร ิการรวดเร ็ วย ิ ่ งขึ้ น  
ลดการสูญเสีย รวมทั้งเพื่อให้
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ปฏิบัติงานได้ตรงตามสาย 
งานและหน้าที่ควารับผิดชอบ 
ไม่เก่ียงงานเป็นไปตามข้ันตอน
ภาย ใต ้ ก า รบ ั ง ค ั บบ ัญชา
หัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ 

การปฏิบัติราชการเป็นไป 
ตามคำสั่งมอบหมายงาน 
การร ักษาราชการแทน 
และการปฏ ิบ ัต ิราชการ
แทน และการปฏิบัติงาน
เป ็นไปอย ่างรวดเร ็ว มี
ประส ิทธ ิภาพประชาชน
ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
และเกิดความประทับใจ 
ไม่เกิดข้อร้องเรียนด้านการ
ปฏิบัติงาน 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติ
ราชการให้กับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างตรงตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง สายงาน และหน้าที่อ่ืนเพื่อ 
เพ่ิมพูนความรู้ 
 

 

   จัดทำคำสั่งให้พนักงานเทศบาลรักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ร าชการ /ผ ู ้ อ ำนวยการ  ในกรณี  
ตำแหน่งว ่าง หรือมี แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได ้

พนักงานส่วนตำบลยังม ีความเข ้าใจผิด 
สับสนการรักษาราชการแทน และการรักษา
ราชการแทน 



   จัดทำคำสั่งให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดเทศบาล  

 

   แจ้งเวียนคำสั ่ง ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

 

 
 
 
 


