
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง 1.1 จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อใช้ใน

การกำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
ที่รองรับภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบล 

- ดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี        
(พ.ศ. 2564 – 2566) ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

- แผนอัตรากำลังต้องทบทวนเพ่ือการ
ปรับปรุงให้สามารถรองรับภารกิจของ
เทศบาลและมีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
และเหมาะสมและเป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ฯ ของ ก.ท. 

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก 2.1 จัดทำและดำเนินการตามแผนสรรหา
ข้าราชการและพนักงานจ้างให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากำลังที่
ลาออกหรือโอนย้าย 

- ดำเนินการขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบ
แทนในตำแหน่งนายช่างโยธา 
 

- ไม่มีผู้มาบรรจุและแต่งตั้งเนื่องจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันไม่มีผู้ประสงค์มา
บรรจุในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาล 

 2.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือประกาศรับ
โอนย้าย พนักงานเทศบาล มาดำรง
ตำแหน่งที่ว่างหรือประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือเปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น 

- ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  

- ตำแหน่งที่ได้ประกาศรับโอน (ย้าย) 
เป็นตำแหน่งที่ใช้วิชาชีพเฉพาะ มี
บุคลากรในสายงานดังกล่าวน้อย โอกาส
การโอน (ย้าย) มีน้อย ทำให้ขาด
บุคลากรมาปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
3. ด้านการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 ดำเนินการประเมินพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ 
 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อ
พิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในตำแหน่ง
ตามสายงาน 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ทำให้ไม่
สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หรือพัฒนา เนื่องจากต้องรักษา
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

 3.2 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค
และตรวจสอบได้ 
 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ดูแล กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จนถึงคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
พิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ในความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะทุกคน อย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 

 

 3.3 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ  
ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป็น
ธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาลครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 
2/2564 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผ่านกระบวนการ
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลตามคำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือนและรายงานการประชุม 

 

 3.4 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 
และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ดำเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล 

- การมอบหมายงานเป็นไปตาม
มาตรฐานตำแหน่งและอาจมีบางภารกิจ
ที่จำเป็นต้องมอบหมายให้มีการ
รักษาการแทนในตำแหน่งเนื่องจากขาด
บุคลากรมาบรรจุ 



 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
4. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีและดำเนินการตามแผน
สอดคล้องตามความจำเป็น 
 

- มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 – 2566 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ตามสายงานตำแหน่งให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

- การเข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการ
ได้ไม่ครบทุกสายงานเนื่องจากเกิดกรณีการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า-19 ทำให้
บางหลักสูตรระงับการจัดโครงการ 

 4.2 กำหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละตำแหน่ง 
 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้าในแผนพัฒนาบุคลากร 

- มีการแจ้งเวียนโครงการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตาม
มาตรฐานตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการพัฒนา 

 
 

4.3 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ 

- มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ
โดยตรงและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 4.4 พัฒนาระบบงานหรือระบบ
การให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง พนักงานครู ระบบ 
LHR 
- โปรแกรมระบบ E-laas, E-plan, 
E-gp, ccis 

- ระบบฐานข้อมูลมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลบุคลากรเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณได้ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
5. ด้านสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

5.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง
ปัจจุบัน 

- ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ การ
รักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่าน
โปรแกรมของสำนักงานสปสช. 

- มีระบบสปสช.รองรับการปฏิบัติงานทำ
ให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 

 5.2 ปฏิบัติการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึงปัจจุบัน 

- ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 5.3 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขถึงปัจจุบัน 

- ดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 
ครบถ้วน ถูกต้อง 

 

 5.4 ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาลเรื่อง กำหนดเงื่อนไขและ
วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาลลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของเทศบาล 
 

- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินโครงการซึ่งได้เสนอ
ขอรับการประเมินไว้ได้  

 5.5 ปฏิบัติตามประกาศคกก.ก.ท.จ.ยะลา 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2558  
 
 

- ดำเนินการออกคำสั่งให้พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เป็นไปตามประกาศ 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
6. ด้านการสร้างความสัมพันธ์
และผูกพัน  ภายในองค์กร 

6.1 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่
บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน    
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการทำงาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับ              
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 

- เทศบาลมีการสำรวจและตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอย่าง
สม่ำเสมอ 

 6.2 ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างประจำทุกเดือน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

- มีการประชุมพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในสังกัดเป็นประจำทุกเดือน 

- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นและได้
นำความรู้ต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยน 
ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน 

 6.3 จัดให้พนักงานเทศบาลทุกระดับและ
พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

- ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการรักษาวินัยความโปร่งใส
ในการทำงาน 
 

- ผู้บริหารและพนักงานได้มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามหลักมาตรฐาน
จริยธรรมและตระหนักความโปร่งใสใน
การทำงานเพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการ 

 6.4 จัดให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่
กับองค์กร 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และ
ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของเทศบาล 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเกิด
ความรักความสามัคคี สามารถทำงาน
เป็นทีมได้ 

 


