
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายด้านการ 
ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน 
และการบริหารอัตราก าลัง 

เพ่ือเป็นการวางแผนสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีโครงสร้าง 
ระบบงาน การจัดกรอบ
อัตราก าลังและการบริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรและเพียงพอ มีการวาง
เส้นทางความก้าวหน้าของ
สายงาน มีความคล่องตัวต่อ
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในองค์กร 

อัตราก าลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการและภาพรวม
ในองค์กร ไม่มีต าแหน่ง
ว่างในกรองอัตราก าลัง 
การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภาระ
ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 
ไม่เกินร้อยละ 40 

ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564-2566  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3    
โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการตามประกาศ ก.ท.จ.และก าหนด
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั่วไป และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน อ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบขององค์กร 

เป็นการวางแผนล่วงหน้าในการ
ก าหนดอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ปริมาณปัจจุบัน และเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน ภารกิจ
ถ่ายโอนจากส่วนกลาง ปฏิบัติงาน
เร่งด่วนตามหนังสือสั่งการ 

มีการรับโอนพนักงานเทศบาลมาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ระดับช านาญการ 

เป็นการสรรหาบุคคลมาด ารง
ต าแหน่งว่าง เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ 

2. นโยบายด้านการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บุคลากรตามต าแหน่งสายงาน
ครบทุกต าแหน่งสายงานอย่าง
เป็นระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง
โดยการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถศักยภาพและ
ทักษะการท างานที่เหมาะสม 

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด
ลดลงกระบวนการท างาน
ครบทุกขั้นตอนไม่มีข้อ
ร้องเรียนด้านพฤติกรรม
และการท างาน 

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และหน่วยงานจัด
ฝึกอบรมเอง เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างานสร้างความสามัคคีในองค์กร ในการท างาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้นอกสถานที่ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค    
โควิด 19 ท าให้ส่งบุคลากรเข้า
อบรมไม่เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
งบประมาณท่ีตั้งไว้มีไม่เพียงพอใน
การส่งให้บุคลากรเข้าอบรม 

   จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ปลุก
จิตส านึกต่อต้านการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
บคุลากรให้การร่วมมือเป็นอย่างดี 
วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความ
ช านาญในการให้ความรู้ 
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3. นโบบายด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

  องค์กรจัดให้มีเว็บไซต์ เฟสบุค และไลน์ ในการ
สนับสนุนการท างาน ไว้ส าหรับประชาสัมพันธ์ผลงาน
การปฏิบัติงาน นโยบายผู้บริหาร มาตรการ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน
เชื่อมต่อหน่วยงานอ่ืนในการค้นหาข้อมูล รวมถึง 
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ถามตอบปัญหา ข้อสงสัย
จากประชาชนสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 

เสนอแนะให้มีระบบสารสนเทศ
แบบ one stop service และ
ระบบการใช้บริการผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาล เพ่ือความรวดเร็วใน
การให้บริการและสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล พร้อมให้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency 
Assessment: ITA) 

   องค์กรมีไลน์กลุ่ม เพื่อใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร แจ้งเวียนให้ทราบถือปฏิบัติ และสั่งงาน
รวมถึงการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เป็นรูปแบบการท างานแบบลด
ขั้นตอน ประหยัดและเพ่ิมความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ยังมีบุคลากรใน
สังกัดส่วนน้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยี 

   องค์กรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี ให้กับ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างประหยัด ใน
ระบบเครือข่าย การแชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร และสามารถสั่งพิมพ์งานผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
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4. นโยบายด้านสวัสดิการ มี
มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักงานเทศบาล  
พนักงานจ้าง 

เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้กับ
พนักงาน และเกิดความรัก
ความทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ
ให้กับองค์กร และสร้างความ
มั่นใจให้กับบุคลากรในความ
ปลอดภัยในการท างาน 

ผลการปฏิบัติงานดี ส าเร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด ความ
ผิดพลาดในการท างานมี
น้อยข้อร้องเรียนไม่ไม่ การ
ท างานเป็นทีม 

-จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูคนดี มีคุณธรรม ของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

เป็นโครงการที่สร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับผู้ที่ได้รับใบประกาศ และ
กระตุ้นให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

-มีการประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่นในแต่ละรอบการประเมิน 

ด าเนินตามระเบียบ ก.ท.จ.พะเยา
ในเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-จัดกิจกรรม 5 ส  ทุกวันพุธ เพ่ือให้องค์กรเป็น
องค์กรที่น่าอยู่ สภาพแวดล้อมในการท างานสะอาด 
 

พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรมในทุกสัปดาห์ 
ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

-มีการจัดสวัสดิการเงินออมของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างเป็นประจ าทุกเดือน วัตถุประสงค์
เพ่ือน าเงินสวัสดิการที่ออมมาเป็นเงินขวัญและ
ก าลังใจให้กับสมาชิกที่ออมทุกคนทั้งในงานมงคล  
และงานอมงคล ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการช่วยเหลือกันในองค์กร ท า
ให้พนักงานมีก าลังใจในการท างาน 
คนงานในองค์กรเกิดความรักใคร่ 
และมีจิตสาธารณะ เกื้อกูลกัน 
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4. นโยบายด้านสวัสดิการ มี
มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง (ต่อ) 

 
 

 
 

-มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 คือจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันเช่น 
เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ที่วัดอุณหภูมิ ส าหรับ
พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงปิดประกาศ
ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งให้
หมั่นล้างมือบ่อยครั้ง 

เป็นมาตรการที่ป้องกันและเฝ้า
ระวังที่ดี พนักงานมีความปลอดภัย
มากขึ้น   
 

-มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 รอบการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนใน 2 วงรอบ ในส่วนของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานครู  ส่วนในของ
พนักงานจ้างมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เลื่อนค่าตอบแทน 1 วงรอบ ณ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา 
และคณะกรรมการกลั่นกรอง
เนื่องจากพิจารณาจากเอกสาร
ผลงานการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติจริง 
และกลั่นกรองคะแนนในรูป
คณะกรรมการ รวมทั้งการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนก็อยู่ใน
รูปคณะกรรมการ และน าผลการ
ปฏิบัติงาน การขาด การลา มาสาย 
และความประพฤติผิดวินัยมา
พิจารณาร่วม 

จัดห้องท างานให้น่าอยู่เพียงพอกับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีในการท างานทันสมัยครบถ้วน 
แสงสว่างเพียงพอ จัดให้มีแม่บ้านท าความสะอาดใน
ส านักงานให้สะอาดตลอดเวลา 
 
 
 

ห้องท างานของห้องส านักปลัดมี
ความคับแคบถ้าเทียบกับจ านวน
บุคลากร อุปกรณ์การใช้งานมีครบ 
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5. นโยบายด้านการบริหาร เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี การลดขั้นตอนใน
การท างานประชาชนได้รับ
การบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น ลด
การสูญเสีย รวมทั้งเพ่ือให้
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง ปฏิบัติงานได้ตรงตามสาย
งานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ไม่เก่ียงงาน 
เป็นไปตามขั้นตอนภายใต้การ
บังคับบัญชาหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าราชการ 

การปฏิบัติราชการเป็นไป
ตามค าสั่งมอบหมายงาน
การรักษาราชการแทน
และการปฏิบัติราชการ
แทนและปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพประชาชน
ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
และเกิดความประทับใจไม่
เกิดข้อร้องเรียนด้านการ
ปฏิบัติงาน 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน การปฏิบัติราชการให้กับ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง สายงาน และหน้าที่อ่ืนเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู ้

 

จัดท าค าสั่งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อ านวยการ ใน
กรณีต าแหน่งว่าง หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 

พนักงานเทศบาลมีความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับความหมายในเรื่อง 
รักษาการในต าแหน่ง รักษา
ราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน 
และรักษาราชการแทน 

แจ้งเวียนค าสั่งให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 

6. การสรรหาและคัดเลือก 
-การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และ
โอน(ย้าย)บุคลากรที่ว่างตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  

เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ทดแทนอัตราก าลังที่โอนย้าย 

สรรหาและเลือกสรร
บุคลากรแทนต าแหน่งที่
ว่างเพ่ือให้มีบุคลากร
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
และตรงตามสายงานที่
ก าหนด 

-มีการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรซึ่งการ
ด าเนินการเป็นรูปแบบคณะกรรมการและ
คณะท างานทุกขั้นตอน 
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเข้าท างานอย่างเปิดเผย 

ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาท างานให้เพียงพอตาม
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
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ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาในปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดที่แพร่หลาย มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึน
จ านวนมาก รวมถึงผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ท าให้เทศบาลต าบลบ้านสางไม่สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมภายใน และอนุมัติให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมจากภายนอกได้ครบทุกต าแหน่งงาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

ควรด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและการเข้าร่วมการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงานมากข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างได้รับการฉีดวัคซีน และวัคซีนเข็มกระตุ้น  
เพ่ือประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลบ้านสางต่อไป 


