
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัดเทศบาล  ฝ่ายอำนวยการ  (งานการเจ้าหน้าที่)                                         .                                                       
ที่   สก ๖๑๓๐๑ / -                                     วันที ่    7      ตุลาคม   ๒๕65                             . 
เร่ือง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565                   .                        
เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2 พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕0 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในกรบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และ 

ให้บุคคลากรทุกประเภท ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป ดังนี้ 
1. วางแผนการบริหารอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ

ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็น 
ปัจจุบัน 

2. พัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเพ่ือวางแผนอัตรากำลังให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น 
ปัจจุบัน 

๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของ 
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 

สามารถตรวจสอบได้ 
6. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการของบุคลากร 

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม 

เป้าหมายนโยบายที่วางไว้ จึงขอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       
 



แบบรายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจำปี พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว 
 

ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนอัตรากำลังคน 
- จัดทำและดำเนินการสรรหา
ข้าราชการและพนักงานจ้างให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ
ทดแทนอัตราทีก่ำลงัลาออก
หรือโอนย้าย 

เพื่อให้ได้บุคลากรมาดำรง
ตำแหน่งในอัตราที่ว่าง เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ 

อัตรากำลงัสอดคล้องกับปรมิาณงาน 
ภารกิจหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่
ละส่วนราชการ การบรหิารงาน
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ภาร
ค่าใช้จ่ายตามมาตร 35 ไม่เกินรอ้ย
ละ 40 

- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหนง่ที่
ว่างตามแผนอัตรากำลงั 3 ปี และได้ผู้มาดำรง
ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ประกาศรับโอน (ย้าย)  
แต่ไม่มีผู้มาดำรงตำแหนง่ 

- การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานจ้าง 

เพื่อให้ได้บุคลากรมาดำรง
ตำแหน่งในอัตราที่ว่าง เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ 

จำนวนอัตราพนักงานจ้างที่
ดำเนินการสรรหา 

ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ในปีงบประมาณ 
2565 ดังนี้  
1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา 
2. พนักงานดับเพลงิ 1 อัตรา 
3. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 3 อัตรา 
 

 

  



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2.การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

 

เพื่อให้ได้บุคลากรมาดำรง
ตำแหน่งในอัตราที่ว่าง เพื่อให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ 

จัดทำคำสัง่จ้างพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง  
ครบตามจำนวนที่เรียกบรรจุ  

-บรรจุแต่งตั้งพนกังานเทศบาลจำนวน 5 ราย ดงันี ้
1. นางสาวจริยา จักรศรี  นักวิชาการคลัง 
2. นางสาวลักขณา เรอืงสิน เจ้าพนักงานธุรการ 
3. นางสาวนันท์นภัส แพงหา เจ้าพนักงานธุรการ 
4. นายคมสัน ปกปอ้ง นักวิชาการศึกษา 
5.นางสาวจรรยา รุ่งพวงทอง เจ้าพนักงานธุรการ 
-ประกาศรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
และได้ผู้มาดำรงตำแหนง่  ดังนี้ 
1. นางสาวปาริชาติ ซื่อสัตย์สทิธิกร คนงานทั่วไป 
2. นายกฤษฏา ช่ืนชม พนักงานดับเพลิง  
3. นายวินัย ประภา คนงานประจำรถขยะ 
4. นายสวัสดิ์ แสนมนตรี คนงานประจำรถขยะ 
5. นายสาคร ทวีผล  คนงานประจำรถขยะ 
6. นางสุพรรณ สรุะพันธ์ คนงานประจำรถขยะ 
 
 
 

 

  



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดให้มีกระบวนการ
ประเมินผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ที่เป็นธรรมเสมอ
ภาค และตรวจสอบได้ 

1.เพื่อพฒันาบุคลากร            
และเพือ่เปน็การปรบัปรุงงาน  
2.เพื่อทราบว่าบุคลากร
ปฏิบัติงานสำเรจ็ตามมาตรฐาน
ที่ได้กำหนดไว้เพียงใด  
3. เพื่อเป็นการประเมินพัฒนา
สายอาชีพของบุคลากร 
4 เพือ่ใหผู้้บริหารหรือ
ผู้บังคับบญัชานำผลการ
ประเมินการปฏิบัตริาชการไปใช้ 
ประกอบการพจิารณา  
(1) การเลื่อนตำแหน่ง  
(2) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
(3) การให้รางวัลประจำปี 
(โบนสั) แก่ข้าราชการหรอื
พนักงานส่วนทอ้งถ่ินตาม
หลักการ ของระบบคุณธรรม  
(4) การพฒันาข้าราชการ  
(5) เป็นเครื่องมือควบคุมการ
ทำงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

การทำบันทึกข้อตกลง ครัง้ที่ 1 
แล้วเสร็จ ภายในเดือนตลุาคม 
และครั้งที่ 2 แล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายนของทุกปี และ
ออกคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่
เลื่อนข้ัน 

-จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครัง้ที่ 1 มีผล ณ 1 เม.ย.65 

-จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.65 -30 ก.ย.65 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครัง้ที่ 2 มีผล ณ 1 ต.ค.65 
ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัตหิน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการพจิารณา
เลื่อนข้ันเงินเดอืนพนักงานเทศบาล  

 

 

4.ส่งเสริมจรยิธรรมและรักษา
วินัย 
- จัดทำโครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างให้ผูเ้ข้ารบัการ
อบรมมีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใช้หลักธรรม
และหลักคุณธรรม จริยธรรม 
การรกัษาวินัย เป็นแนวทางใน
การปฏิบัตงิาน  

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม             
ร้อยละ 70 

ผู้เข้ารบัการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
หลักธรรม คุณธรรม การรักษาวินัยเพิ่มมากขึ้น และ
สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ได้อย่าง
เหมาะสม  

 



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

5.การสรรหาคนดีคนเก่ง 
- จัดทำโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจำปี 
2565 

-จัดทำโครงการเชิดชูเกียรตผิู้นำ
หมู่บ้านผู้มจีิตสาธารณะในเขต
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 
ประจำปี 2565 

1.เพื่อเป็นขวัญและกำลงัใจใน
การปฏิบัตริาชการ 
2.เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 
3.เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่
ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

ประชาชนได้รับการบริการที่
รวดเร็วข้ึน ไม่มีข้อร้องเรียน 

- จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาฉกรรจผ์ู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบ้รกิาร
ประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 
ผลการคัดเลือก ดังนี ้
นายเชษฐ์เดชรัช พงษ์สุวรรณ์  

 

- จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำหมูบ่้านผู้มจีิต
สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประจำปี 
2565 
ผลการคัดเลือก ดังนี ้
1.นายถนัด  อินทร์มา 

 

6. ด้านการพัฒนาบุคลากร  
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

เพื่อสง่เสรมิใหม้ีการพัฒนา
บุคลากรตามตำแหนง่ สายงาน
ทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยการ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพ และทักษะการทำงาน
ที่เหมาะสม 

ระดับความสำเรจ็ของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาดลดลง 
กระบวนการทำงานครบทุก
ข้ันตอน ไม่มีข้อร้องเรียน
พฤติกรรมและการทำงาน 

- จัดส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรม และหน่วยงาน
จัดฝึกอบรมเอง เพิม่พูนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงาน สร้างความสามัคคีในองค์กร ในการทำงาน
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้นอกสถานที่ 

 

  



ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  ผลการวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

7.การสรา้งความกา้วหน้าใน
สายอาชีพ 
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แนวทางเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงานทุกตำแหน่ง ให้
บุคลากรทราบ 

เป็นการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าให้กับข้าราชการ
ในหน่วยงานหรือส่วนราชการ 
โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ได้รับรู้ว่าการที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าหรือ ได้รบัการ
เลื่อนไปดำรงตำแหน่ง 

พนักงานเทศบาลร้อยละ 50  
มีความรู้ในเส้นทาง
ความก้าวหน้ามากขึ้น 

หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า
ในสายงาน ให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้คำปรกึษา 

 

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การธำรง รักษาไว้ และ
แรงจูงใจ 
- จัดทำแบบประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเพื่อ
ดำเนินการพฒันาองค์กรต่อไป 

เพื่อเป็นขวัญและกำลงัใจและ
แรงจงูใจในการทำงานของ
พนักงาน 

ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 
2 โครงการหรอืกิจกรรม 

1. จัดหา ปรบัปรุง อปุกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
ความทันสมัย และเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน ได้แก่ จัดหาคอมพิวเตอร์ และลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อ
พนักงานงาน  
2. จัดให้มีกจิกรรมยกย่องเชิดชูผู้ปฏิบัตงิานดี  
3. จัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ในองค์กร ได้แก่ การงานเลี้ยงอวยพรวันเกิดให้แก่
พนักงาน จัดงานเลี้ยงพนักงานทีล่าออกหรือย้าย 
4. ดำเนินการปรับปรงุโรงจอดรถใหเ้พียงพอต่อการ
ใช้บริการ 

 

 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรยีบเทียบกับปีท่ีผา่นมา 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ทำให้ส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรมไมเ่ป็นไปตามแผนพฒันาบุคลากร 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เห็นควรให้พนักงานเข้ารบัการอบรมทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากข้ึน  

 


