
รายงานการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2564 
เทศบาลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดบุมหาสารคาม 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินแผนอัตราก าลัง 1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง 

และกรอบอัตราก าลัง ท่ีรองรับภารกิจ ของเทศบาล 
 
  

1.1.1 เทศบาลต าบลเชียงยืน ได้ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566) และด าเนินการ
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3. ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
– 2566  และคณะกรรมการพนั กง าน เทศบาล จังหวั ด
มหาสารคาม (ก.ท.จ.) ในการประชุมครั้งที 2/2564 เมื่อวันท่ี 
23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้อัตราก าลังคน และเพื่อ
ใช้ในการก าหนดโครงสร้าง และกรอบอัตราก าลัง ท่ีรองรับภารกิจ 
ของเทศบาลให้สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ประจ าปี 2564 

1.2.1. ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงาน
เทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาด ารงต าแหน่งท่ีว่างตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566) 
1.2.2 ด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารว่าง โดยขอให้
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เป็นผู้ด าเนินการ              
สรรหา   
  สายงานบริหารในต าแหน่ง  จ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อัตรา 
1. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี    จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้อ านวยการกองการประปา     จ านวน  1  อัตรา  
3. ผู้อ านวยการกองการศึกษา       จ านวน  1  อัตรา   
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 1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ พนักงานจ้าง 
ประจ าปี 2564 (ต่อ) 

 สายงานผู้ปฎิบัติ จ านวน 5 ต าแหน่ง 5 อัตรา 
ประเภทวิชาการ 

1. ต าแหน่ง วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)    จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล (ปก./ชก.)       

                                           จ านวน 1 อัตรา 
3. ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ (ปก./ชก. 

                                           จ านวน  1 อัตรา 
ประเภททั่วไป 

1. ต าแหน่ง นายข่างโยธา (ปง./ชง.)    จ านวน 1 อัตรา 
2. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)   
                                                จ านวน 1 อัตรา  

 1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

- ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาลต าบล
เชียงยืน เพื่อวางแผนอัตราก าลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบายพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ 
 ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 
 
 
 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี/นโยบาย
พัฒนาบุคลากรประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และส่งเสริมให้บุคคลากรทุก
ประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุ
เป้าประสงค์ต่อไป 
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2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
(ต่อ) 

2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   
 
  
2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าปีงบประมาณ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักรู้ถึง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลเชียงยืนเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมุมเอกสารเพื่อการ
เรียนรู ้

3. ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ตาม
มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ  
 
2. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ  
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาค แลสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาลต าบลเชียงยืนว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีและพนักงานจ้างตาม
ค าส่ังของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
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5. ด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้มีความ
เหมาะสม และตรงกับความ
ต้องการของบุคลากร 
 

1. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน  
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล  
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
  จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ส่ิงท่ีส าคัญท่ีถือเป็นปัจจัยส่งผลต่อ
ความส าเร็จของ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนฯ นั้น คือ มีแผนการด าเนินงานท่ีสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของกระบวนการบริหารจัดจัดการ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและ ปรับปรุงแกไ้ขอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้  
 
 ปัญหาและอุปสรรค  
  1. การด าเนินการในการจ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่น จะก าหนดสูงกว่าร้อยละส่ีสิบของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่ได้  ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  2. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจ ากัด และยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในหน่วยงาน 
 
 ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรมีปรับปรุงระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามมาตร 35 เพื่อ 
ให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
  2. จัดอบรมช้ีแจง พร้อมซักซ้อมแนวทางการจัดท าแบบประเมินผล 


