
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลป่าติ้ว อําเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี เพื่อใช้ในการกําหนด

โครงสร้างและกรอบอัตรากําลังที่รองรับภารกิจของ
เทศบาลตําบลป่าติ้ว

-ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อกําหนด
ตําแหน่งใหม่รองรับภารกิจของหน่วยงานและ
พิจารณาปรับปรุงภาระงานให้สอดคล้องกับส่วน
ราชการในปัจจุบัน (การวิเคราะห์ค่างาน ภาระงาน
การเตรียมการข้อมูล และการระดมความคิดของ
คณะกรรมการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง)

1.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนสรรหาพนักงาน
เทศบาลสามัญ พนักงานครู และพนักงานจ้างเทศบาล
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตรากําลังท่ี
เกษียณอายุราชการ โอน ย้าย หรือลาออก

-ดําเนินการสรรหาโดยวิธีประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
เม่ือผ่านพ้นระยะเวลาตามท่ีกําหนด ได้ดําเนินการ
ขอให้ สถ. ดําเนินการสอบแข่งขันในตําแหน่งสายงาน
ผู้บริหารท่ีว่าง จํานวน 6 ตําแหน่ง และสายงานผู้
ปฏิบัติท่ีว่าง จํานวน 2 ตําแหน่ง และดําเนินการ
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างในตําแหน่งท่ีว่าง 2 อัตรา

1.3 การประกาศรับโอน ย้าย พนักงานส่วนท้องถ่ิน
มาดํารงตําแหน่งท่ีว่าง

-ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถ่ินที่ว่าง
ตามหลักเกณฑ์ จํานวน 5 ตําแหน่ง คือ นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.), นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปก./ชก.), นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.),
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.), นักวิชาการ
สาธารณสุข (ปก./ชก.)

1.4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับท่ีสูงขึ้น -ดําเนินการประเมินพนักงานจ้างท่ัวไปเป็นเพื่อเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจในตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต์ (ทักษะ)



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และ

ดําเนินการตามแผนฯ ให้สอดคล้องตามความจําเป็น
-มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี
พ.ศ.2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากร เข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ตามสายงานตําแหน่ง ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ภายใต้มาตรป้องกัน
การแพร่ระบายของโรคโควิด-19

2.2 กําหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาบุคลากรแต่ละตําแหน่ง

-มีการวางแผนพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสายงานความก้าวหน้าในแผนพัฒนา
บุคลากร

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้
อยู่ในระบบงาน E-Learning

-เสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลท่ีบรรจุใหม่
ดําเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระบบ E-Learning
ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะตําแหน่ง และจัดส่ง
บุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานตําแหน่ง

2.4 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ

-เทศบาลตําบลป่าติ้ว มีการประเมินบุคลากรตาม
เกณฑ์มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม และเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในตําแหน่งตามสายงาน ประกอบกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร เพื่อให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและนํากลับมาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

2.5 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร -เทศบาลตําบลป่าติ้ว มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังด้านการ
พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการทํางาน
พร้อมทั้งติดตามและนําผลความพึงพอใจของพนักงาน
กลับมาพัฒนาองค์กรต่อไป



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. ด้านการธํารงรักษาไว้ และแรงจูงใจ 3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงานตําแหน่ง ให้บุคลากรทราบ
-เทศบาลตําบลป่าติ้ว มีการประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้าสายงาน
ตําแหน่งให้บุคลากรทราบพร้อมท้ังให้คําปรึกษา
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลเพื่อความเข้าใจในการ
ดําเนินการในส่วนท่ีต้องปฏิบัติต่อไป

3.2 ดําเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร
ในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

-เทศบาลตําบลป่าติ้ว ดําเนินการปรับปรุงระบบ LHR
ดังกล่าว ให้เป็นปัจจุบัน ตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกําหนด ซ่ึงได้ดําเนินการแล้วเสร็จ
ตามท่ีกําหนดไว้

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้

-เทศบาลตําบลป่าติ้ว มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดย
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ดูแล กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึงคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ให้ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกคนอย่างเป็นธรรม
เสมอภาค และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลก
ารปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค
และสามารถตรวจสอบได้

-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
สามัญ ครั้งท่ี 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 เป็นไป
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผ่าน
กระบวนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินฯและคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ัน
เงินเดือนฯ และได้แจ้งผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย

3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรใน -เทศบาลตําบลป่าติ้ว ได้จัดให้มีกิจกรรมทุกคนต้องทํา



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ด้านสภาแวดล้อมการทํางาน ด้านความปลอดภัยใน
การทํางาน ด้านการมีส่วนร่วมในการทํางาน

ความสะอาดสํานักงานและบริเวณอาคารสํานักงาน
ทุกวันตอนเช้าก่อนเช้าปฏิบัติงาน
-ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ บริเวณสํานักงานเทศบาล
ตําบลป่าติ้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนักงาน
-ได้จัดให้มีอุปกรณ์ข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ครบถ้วน
-มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบายของโรคโควิด-19
ในอาคารสํานักงานและผู้เข้ามารับบริการกับ
หน่วยงานเทศบาลตําบลป่าติ้ว
-มีการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกผ่านการประชุมพนัง
เทศบาลประจําเดือน

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลตําบลป่าติ้วว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

-ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลตําบลป่าติ้วว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ด้วยการแจ้งเวียนประกาศและทาง
ช่องทางไลน์กลุ่มเทศบาล และเว็บไซต์เทศบาลตําบล
ป่าติ้ว

4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

-มีการดําเนินงานตามแผน โดยสรุปรายงานผลการ
ดําเนินการแผนส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
-มีการร่วมกิจกรรมกับสํานักงาน ปปช.จังหวัดยโสธร
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต



ปัญหาและอุปสรรค์
นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทําให้การจัดส่ง

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

ข้อเสนอแนะ
1. ในขณะท่ีรอการเข้ารับการฝึกอบรม ให้บุคลากรได้ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2. เม่ือสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ให้รีบดําเนินการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป

นายธงชัย ไมตรีแพน
นายกเทศมนตรีตําบลป่าติ้ว


