
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑.  ดานการสรรหา ๑.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป เพื่อใชการกําหนด

โครงสรางและกรอบอัตรากําลังท่ีรองรับภารกิจของเทศบาล

ตําบลบึงเจริญ 

-ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนดตําแหนงใหมรองรับ

ภารกิจของหนวยงาน และพิจารณาปรับปรงุภาระงานใหสอดคลอง

กับสวนราชการในปจจุบัน(การวิเคราะหภาระงาน  การเตรียมการ

ขอมูลและระดมความคิดของ  คกก. และผูเก่ียวของ) 

 ๑.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาขาราชการและ

พนักงานใหทนตอการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลัง

ท่ีลาออก หรือโอนยาย 

๑.ดําเนินการประกาศสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงาน

จางทั่วไปในตําแหนงท่ีวาง จํานวน ๑๒ อัตรา สังกัด  เมื่อวันที่ ๗  

กันยายน ๒๕๖๔  

๒. ดําเนินการรายงานตําแหนงสายงานบริหารวางและวิธกีารสรรหา                 

ตําแหนง ปลัดเทศบาล (ระดับกลาง)   
 ๑.๓ การรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับ

ราชการหรือประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถ่ิน มา

ดํารงตําแหนงที่วาง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเปลี่ยน

สายงานท่ีสูงข้ึน 

-ประกาศประกาศสรรหาพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ทั่วไปในตําแหนงท่ีวาง จํานวน ๑๒ อัตรา สังกัด  เม่ือวันที่ ๗  

กันยายน ๒๕๖๔ 

-ประกาศรับโอนยาย พนักงานสวนทองถิ่น ท่ีวาง เปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ๑.๔ แตงตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร -ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกประกาศสรรหา

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไปในตําแหนงที่วาง 

จํานวน ๑๒ อัตรา สังกัด  เมื่อวนัที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๔ 

 



๒ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๑.๕ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับตําแหนงท่ีสูงขึ้น ไมมีการดําเนินงาน 

๒.  ดานการพัฒนา ๒.๑ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป และ

ดําเนินการตามแผนใหสอดคลองตามความจําเปน 

-มีการดําเนินการจัดทําแผนบุคลากร ประจําป พ.ศ.

๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยพิจารณาบุคลากรเขารับอบรม เพ่ือ

พัฒนาความรูตามสายงานตําแหนง ใหเปนไปตามแผน

บุคลากรฯ 

 ๒.๒ กําหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนกรอบ

การในพัฒนาบุคลากรแตละตําแหนง 

- มีการวางแผนพิจารณาสงบุคลากรเขาอบรมตามสาย

งานความกาวหนา ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 ๒.๓ สรางบทความรูเฉพาะดานตามสายงานใหอยูใน

ระบบงาน  e-learning 

- สงบุคลากรเขารับการอบรม 

 ๒.๔ ดําเนินการประเมินขาราชการสวนทองถ่ินตาม

เกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง ในความรู ทักษะ  

และสมรรถนะ 

-หนวยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง เพ่ือพิจารณาจัดสงบุคลากร เขารับ

การอบรม เพ่ือพัฒนาความรูความสามารถตามใน

ตําแหนงตามสายงาน 

 ๒.๕ ดําเนินการประเมินความพอใจของบุคลากร -หนวยงาน มีการประเมินความพอใจของบุคลากรใน

การบริหารทรัพยากรบุคล ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร

สวัสดิการ สภาพแวดลอมการทํางาน บําเหน็จ

ความชอบพรอมทั้ง  ติดตาม  และนําผลความพึงพอใจ

ของพนักงานมาพัฒนา และจัดใหมีขั้นพ้ืนฐานของ

พนักงาน 



๓ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓. ดานการทํารง รักษา และแรงจูงใจ ๓.๑ ประชาสัมพันธและเผยแพรแนวทางเสนทาง

ความกาวหนาในสายงานตําแหนง ใหบุคลากรทราบ 

-หนวยงาน มีการประชาสัมพันธเสนทางความกาวหนาในสายงาน

ตําแหนง ใหบุคลากรทราบพรอมท้ังใหคําปรึกษาดังกลาว 

 ๓.๒ ดําเนินการบันทึก แกไข ปรับปรุง ขอมูล

บุคลากรในระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถ่ินแหงชาติ  

ใหถูกตองครบถวน  และเปนปจจุบัน 

-หนวยงาน  ดําเนินการปรับปรุงดังกลาว  ตามระยะท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินกําหนด 

 ๓.๓  จัดใหมีกระบวนการการประเมินผลการ

ปฏบิัติงานราชการ ที่เปนธรรมเสมอภาคและ

สามารถตรวจสอบได 

-หนวยงานมีการถายทองตัวชีวดั โดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล 

กํากับ ติดตาม และประเมินผลปฏบิัติงาน จนถึงคณะกรรมการ

กลั่นกรองผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการ  ใหความรูทักษะและ

สมรรถนะทุกอยางเปนธรรมเสมอภาค  และเปนตนไปตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 ๓.๔  จัดใหมีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผล

การปฏบิัติหนาที่ราชการอยางเปนธรรม เสมอภาค 

และสามารถตรวจสอบได  

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  และ

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ใหเปนไปตามผลการประเมินการปฏบิัติราชการ  ผาน

กระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่

๑/๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และ

รายงานการประชุมดังกลาว 

-  จัดใหมีเครื่องปฐมพยาบาล 

 



๔ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนนิงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 ๓.๕  จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แกบุคลากร 

ในดานสภาพแวดลอมการทํางาน  ดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน ดานการมีสวนรวมในการ

ทํางาน 

-  ดําเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อประชาสัมพันธ  ให

เจาหนาที่เขารับการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

-  มีการจัดอุปกรณขัน้พื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่อยางครบถวน 

๑. ดานคณุธรรม จรยิธรรม และวินัย ๔.๑ แจงใหบุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวล

จริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น และขอบังคับ

องคการบริหารสวนเทศบาลตําบลบึงเจริญ วาดวย

จรรยาบรรณขาราชการสวนทองถิ่น 

- ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รับทราบประมวลจริยธรรมขาราชการ

สวนทองถิ่น  และขอบังคับเทศบาลตําบลบึงเจริญ วาดวยจรรยาบรรณ

ขาราชการสวนทองถิ่นทั้งใน  เว็บไซด  

 ๔.๒  ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานแก

ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  

รวมถึงการควบคุม  กํากับติดตาม และดูแล

ผูใตบังคับบัญชา  ใหปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ  

แนวทาง  ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวของ 

-ดําเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน

เทศบาลและพนักงานจาง คําสั่ง เทศบาลตําบลบึงเจริญ ที่ ๓๕๘/

๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 ๔.๓  สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการ

เสริมมาตรฐานวนิัยคุณธรรม  จริยธรรมและปองกัน

การทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

- มีการดําเนินงานตามแผน  โดยสรุปรายงานการกําเนินการแผน

สงเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันการทุจริต  

คอรรัปชั่น 

- มีแผนพับประชาสัมพันธเร่ืองวนิัย 

 

 



๕ 

ปญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

ดานการพัฒนาบุคลากร ดวยสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหการอบรมตามสายงาน ตองงด หรือชะลอ ยังไมสามารถรวมกลุมการอบรมไดตามปกติ 

จึงทําใหบุคลากรไดเขารบัการอบรมพัฒนางานตามสายงานลดลง จากปที่ผานมา 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

เทศบาลตําบลบึงเจริญ ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหนวยงานปละครั้ง  

 


