
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
*************************************** 

 
1. ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
1. ด้านการสรรหา 1.1 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี   - มีการขอปรับปรุงโครงสร้างและระดับ

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น เป็น
ระดับกลาง เนื่องจากภารกิจปริมาณงานและ
ความยุ่งยากของงานเพ่ิมขึ้น และผ่านเกณฑ์
การประเมินเบื้องต้น ในด้านค่าใช้จ่ายด้าน
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และ
งบประมาณในการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2565 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระดับกลาง 
(ปรับปรุงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลั ง 
ระดับกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
สบเมย ตามแนวทางปฏิบัติที่ ก.กลาง ก าหนด 

1.2 การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2565) 

 1. ไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วน
ต าบลใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจาก ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ ที่ร้องขอให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
หน่วยสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงาน
ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ไม่
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จึงยังไม่มีการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งดังกล่าว 
 2. มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปผู้
ที่ ผ่ า น ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ เ ลื อ ก ส ร ร  แ ล ะ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุแต่งตั้ง 
สังกัดส านักปลัด จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา 
ได้แก่  
 2.1 ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา 
 2.2 ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) 1 อัตรา 

1.3 การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้าง 

 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานจ้าง ในต าแหน่งที่ว่าง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
จ านวน 2 ต าแหน่ง 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่ง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ
ต าแหน่ง คนงานทั่วไป ซึ่งได้ด าเนินการตาม 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดแม่ ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน 
2547 

2. ด้านการพัฒนา 2.1 การก าหนดหลักสูตรการ
พัฒนา  

 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส ารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากร แล้วก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการ 
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้อง
กับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน 
ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

2.2  ให้ บุ คลากรขององค์ การ
บริหารส่วนต าบลสบเมย ต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ ง  หรือ
หลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

 -  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล     
สบเมย ได้รับการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 1. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในต าแหน่ง ได้แก่ ฝึกอบรม
หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ภายใต้กรอบระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ตามแนวทางการด าเนินงานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฉบับล่าสุด 
 2. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในต าแหน่ง ได้แก่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 (ว 845) และการค านวณค่างานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)” และฝึกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
และโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้าง
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
สมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ส าหรับบุคลากรหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 3. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในต าแหน่ง ได้แก่ ฝึกอบรมหลักสูตร “การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
เกี่ยวข้องกับคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 (ว 845) และการค านวณค่างานตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)” และโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการ ขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 (หนังสือ ว 845) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 4. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในต าแหน่ง ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตร 
“สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการใกล้ตัวที่
ข้าราชการท้องถิ่นควรรู้ในยุคปัจจุบัน” 
 5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรความรู้ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการอบรมหลักสูตร 
“สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการใกล้ตัวที่
ข้าราชการท้องถิ่นควรรู้ในยุคปัจจุบัน” โดย
ได้รับความรู้ตามหลักสูตรการอบรมและความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็น
ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับพนักงานส่วนต าบลทุก
ต าแหน่งในการจัดท าหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน ประกอบการ
บริหารงานบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
การเลื่อนและหรือแต่งตั้ง การย้าย การโอนและ
รับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้
รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ 
 6. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่ง ได้แก่ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“กระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี 
และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนด
พัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(หนังสือ ว 845) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” และฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และโครงการอบรม
หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส าหรับ
บุคลากรหน่วยงานของรัฐในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ ายภาครั ฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 7. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่ง ได้แก่  โครงการฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
การประชุมวิ ชาการ  เรื่ อง  แนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2564 - 2570 
 8. ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เข้ารับ
อบรมหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในต าแหน่ง ได้แก่ โครงการอบรมหลักและ
วิธีการเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การด ารงตนในต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น
อย่างถูกต้อง กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่น 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
 9. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรความรู้ของงานที่
ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม ได้แก่ โครงการอบรม
เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน
โรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 
 บุคลากรต าแหน่ง อ่ืน ได้รับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์  

2.3 วิธีการพัฒนาบุคลากร   - ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน
และจั ดส่ งบุ คลากร เข้ า รั บการอบรมกั บ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  สถานบันการศึกษา และจั งหวัด
แม่ฮ่องสอน  
 - ด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการสอน
งาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (e-
learning) ห รื อ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ติ ด ต า ม
เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผ่าน
แหล่งเรียนรู้ในอินเตอร์เน็ต 

2.4 งบประมาณในการด าเนิน  
การพัฒนา  

 - ด าเนินการตั้ งงบประมาณในการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าป ี

2.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน  - ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  
 - ส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมและ
พัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด 
 - พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการ
พัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง ตาม
แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม 
 - ก าหนดประเภทของความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง  
 - เลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ตามความเหมาะสมของแต่ละต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
 - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
คว ามรู้ ต า มส าย ง านและหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
 - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรแต่ละต าแหน่ง โดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม  

3. ด้านการรักษาไว้ 3.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

 - จัดท านโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย 

3.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ของพนักงานส่ วนต าบลแต่ ละ
ประเภทและแต่ละสายงาน 

 - ด าเนินการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ของแต่ละประเภทและแต่ละสายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบ และให้ค าปรึกษาในการเลื่อนระดับของ
แต่ละต าแหน่ง 

3.3 จัดให้มีนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างานของหน่วยงาน  

 - ด าเนินการจัดท านโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน แจ้งเวียนในบุคลากร
ได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
 -  จั ด ให้ มี อุปกรณ์ขั้ น พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 

3.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 - ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
ศูนย์ ข้ อมูลบุคลากรท้ องถิ่ นแห่ งชาติ  ให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลอัตรา
เงินเดือน ข้อมูลการเบิกสวัสดิการ ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลอื่น ๆ  

3.5 จัดกิจกรรมสร้างความ สัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
และกิจกรรมยกย่อง ชมเชย 

 - จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้แก่  
กิจกรรมแลกของขวัญเทศกาลปี ใหม่ตาม
แนวทางชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
พัฒนาจุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล  
 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา
พัฒนาอ่างเก็บน้ าบ้านแม่คะตวน  
 -  กิ จ ก ร รม เ ดิ น รณร ง ค์ ป้ อ ง กั น โ ร ค
ไข้เลือดออก รณรงค์ป้องกันยาเสพติด และ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่ง
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
บุคลากรของหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมครบ
ทุกคน 

3.6 ควบคุมให้การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้ าง  เป็น ไปตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ก าหนด 

 - ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และน าผลการประเมิน
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลและเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

4. ด้านการใช้
ประโยชน์ 

4.1 ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

 - ด าเนินการออกค าสั่งการแบ่งงานและ
มอบหมายงานประจ าปี ของบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง แจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ  
 -  ให้พนักงานจ้ างจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าวันเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจ
การปฏิบัติงานแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปและผู้บริหารทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับ
ทราบการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในแต่ละ
วัน และเพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในต าแหน่งของตน 
 - ติดตามและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน
และความก้าวหน้าของภารกิจแต่ละด้าน 

4.2 จัดท าหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

 - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ  และควบคุม ก ากับ ดูแล
บุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัย นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการ ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แจ้ง
เวียนให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ และ
ประชุมชี้ แจ้ งแนวทางปฏิบัติ ให้บุ คลากร
รับทราบ โดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ต่อต้านการทุจริต 

4.3 การรับสมัครสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือก และการคัดเลือก เพ่ือ
บรรจุแต่งตั้ งหรือเลื่อนระดับให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
และเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครสอบแข่งขัน สอบ
คัดเลือก และการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนระดับให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 4.4 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่ง
ต่าง ๆ 

 -  ไม่มีการแต่ งตั้ งข้ าราชการให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2. สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2.1 อัตราก าลัง พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
ต าแหน่งประเภท จ านวน ร้อยละ หมายเหต ุ

1. พนักงานส่วนต าบล บริหารท้องถิ่น 1 3.03  
 อ านวยการท้องถิ่น 3 9.09  
 วิชาการ 8 24.24  
 ทั่วไป 2 6.06  
 ต าแหน่งว่าง 1 3.03  
2. พนักงานคร ู ครู (ศพด.) 2 6.06  
3. พนักงานจ้าง ตามภารกิจ 5 15.15  
 ตามภารกิจ (ทักษะ) 3 9.09  
 ทั่วไป 6 18.18  
 ต าแหน่งว่าง 2 6.06  

รวม 33 100.00  
 
 2.2 การฝึกอบรม/พัฒนา 

ที ่ ประเภท 
จ านวน
บุคลากร 

(คน) 

จ านวนบุคลากรที่ไดเ้ข้า
รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 

1 หลักสูตร (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนบุคลากรที่ได้
เข้ารับการฝึกอบรม
มากกว่า 1 หลักสูตร 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 พนักงานส่วนต าบล 14 9 64.28 4 28.57 
2 พนักงานครู 2 0 0 0 0 
3 พนักงานจ้าง 14 6 42.85 0 0 

รวม 30 15 50.00 4 13.33 
 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 3.1 ด้านการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของบุคลากรบางต าแหน่ง ไม่มีหน่วยงานจัดฝึกอบรม 
ท าให้ไม่ได้รับการพฒันาความรู้ 
 3.2 ด้านการรักษาไว้ ในการด าเนินการตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน ประสบปัญหาในเรื่องความคับแคบของอาคารสถานที่ ไม่สามารถขยาย
สถานที่ท างานได้ ท าให้สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานยังคงไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร  
 3.3 ด้านการใช้ประโยชน์ การจัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าวันของพนักงานจ้างแต่ละส่วน
ราชการยังคงไม่สม่ าเสมอ พนักงานจ้างบางคนยังคงละเลยการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันของตนเองและ
ไม่น าส่ง ท าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารไม่ทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่ง  
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4. ข้อเสนอแนะ 
 4.1 ด้านการพัฒนา ให้บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยศึกษาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 4.2 ด้านการรักษาไว้ จัดกิจกรรม 5 ส เป็นประจ า เพ่ือจัดระเบียบส านักงาน เก็บเอกสารเก่าและที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ไว้ในตู้เก็บเอกสาร จัดพื้นที่ใช้สอยที่คับแคบให้เป็นระเบียบ เพ่ือให้สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัยในการท างาน 
 4.3 ด้านการใช้ประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาคอยให้ค าปรึกษา แนะน า และติดตามการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
พนักงานจ้างเกิดการพัฒนางานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และติดตามการบันทึก
รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างอย่างสม่ าเสมอเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานจ้างมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน มีการบันทึกรายงานเป็นประจ าทุกวันและส่งรายงานตามก าหนดเวลา และน าผลการการด าเนินการ
ดังกล่าวไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละวงรอบการประเมิน 
 4.4 การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ควรมีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานในภารกิจแต่ละ
ด้านอย่างสม่ าเสมอ และมีการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความเท่าเทียมกัน และเกิด
ระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนของบุคลากรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานต่อไป 
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