
                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด  เทศบาลตำบลพรรณานิคม 042-779115                                

ที่  สน ๕22๐1/               วันที่    27    กันยายน   ๒๕64                        . 

เรื่อง รายงานการดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2564 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 การเปิดเผย
ข้อมูลทางเว็บไชต์ของหน่วยงาน ( Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) ข้อ O๒๘ 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ให้หน่วยงานแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นั้น 

สำนักปลัดเทศบาลได้รวบรวมผลการดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของเทศบาลตำบลพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ดังนั้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
(นายกฤษณะ หลอดเณร) 

นิติกร 
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ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด..........-ทราบ............................................................................................ 

 

 

(นายศรฤทธิ์ ดาบพลอ่อน) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ความเห็นของปลัดเทศบาลฯ............-ทราบ......................................................................................................... 

 

 

(นายทวีศิลป์ สุดเสน่ห์) 
ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

ความเห็นของนายกเทศมนตรีฯ...........อนุมัติ............................................................................................ 

 

 

(นายประสพโชค เทศรุ่งเรือง) 

นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิค 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการดำเนนิงาน 
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปรายงานโดย  สำนักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตำบลพรรณานิคม 

 
 



 
 
 

ผลการดำเนินงาน 
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 เทศบาลตำบลพรรณานิคม มีส่วนราชการในสังกัด จำนวน 5 กองงาน 1 หน่วยตรวจสอบ 
ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน                  
มีพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล รวมท้ังพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนราชการตามอำนาจหน้าท่ี                    
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สรุปดังนี้ 

1. ข้อมูลจำนวนบุคลากร  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลพรรณานิคม ท้ังส้ินจำนวน 
12 คน  จำแนกตามส่วนราชการ จำนวน 5 กองงาน 1 หน่วยตรวจสอบ  

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลพรรณานิคมมีพนักงานเทศบาล จำนวน 12 คน 
พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน  พนักงานจ้าง จำนวน 15 คน บุคลากรส่วนใหญ่
มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีมากและดีเด่น มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีผลการประเมินระดับดี และมีน้อยมากท่ีอยู่ใน
ระดับพอใช้ และต้องปรับปรุง ในท่ีนี่จึงนำเสนอตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
 1 พนักงานเทศบาล 
ครั้งท่ี 1 ระดับดีเด่น  14  คน    ระดับดีมาก  2  คน  ระดับดี   -  คน รวม  16 คน 
ครั้งท่ี 2 ระดับดีเด่น  16  คน    ระดับดีมาก  -  คน   ระดับดี   -  คน รวม  16 คน 
 2 พนักงานครูเทศบาล 
ครั้งท่ี 1 ระดับดีเด่น  2  คน    ระดับดีมาก  -  คน ระดับดี   -  คน รวม  2 คน 
ครั้งท่ี 2 ระดับดีเด่น  2  คน    ระดับดีมาก  -  คน ระดับดี  -   คน รวม  2 คน 
 3 ลูกจ้างประจำ 
ครั้งท่ี 1 ระดับดีเด่น  1  คน    ระดับดีมาก  -  คน ระดับดี   -  คน รวม  1 คน 
ครั้งท่ี 2 ระดับดีเด่น  1  คน    ระดับดีมาก  -  คน ระดับดี   -  คน รวม  1 คน 
 4 พนักงานจ้าง 
ครั้งท่ี 1 ระดับดีเด่น  7  คน    ระดับดีมาก  22   คน ระดับดี   -  คน รวม  29 คน 
ครั้งท่ี 2 ระดับดีเด่น  10  คน  ระดับดีมาก  19  คน  ระดับดี   -  คน รวม  29 คน 

3. การพัฒนาบุคลากร 
 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ ความผาสุก โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
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 ตาราง โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลพรรณานิคม                  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากร
ที่เข้าร่วม (คน) 

โครงการฝึกอบรมเทคนิควิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินการคิดค่าเส่ือม
ราคา แนวทางการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาและการใช้รถราชการ การบันทึกทรัพย์สินใน
ระบบ e-laas สถานท่ีฝึกอบรม จัดอบรมท่ีจังหวัดสกลนคร ระหว่างวัน ท่ี 20  - 21 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมดิสิต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

2 

โครงการอบรมเทคนิควิธีการตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินการคิดค่าเส่ือมราคา 
แนวทางการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาและการใช้รถราชการ การบันทึกทรัพย์สินในระบบ e-
laas สถานท่ีฝึกอบรม จัดอบรมท่ีจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันท่ี 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ 
โรงแรมดิสิต อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 (ฉบับใหม่) และรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)” ระหว่างวันท่ี 7 - 9 
กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 

1 

  

 

หมายเหตุ : บุคลากรบางคนได้เข้าร่วมหลายโครงการ จำนวนรวมจึงเป็นจำนวนท่ีมีการนับซ้ำ 

5. การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภานในองคก์ร 
 1) จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกคนเป็นระยะ ๆ ท่ีจำเป็น เพื่อได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน 
 2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 3) มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส.และ big cleaning day ในสำนักงานอยู่เป็นระยะ ๆ 
 4) จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 
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6. การพิจารณาให้คุณและสร้างขวัญกำลังใจต่อบุคลากร  
 เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกท่ีกำหนดไว้ตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการของ
พนักงาน      ทุกคนต่อไป 

7. การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นจิตอาสา 
  จิตอาสา เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งในการขับเคล่ือนเทศบาลตำบลพรรณานิคม สู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรเป็นจิตอาสาจึงเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งบุคลากรของ
เทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงกันทุกครั้งท่ีมีการจัด
กิจกรรม เช่น กิจกรรมเก็บขยะบริเวณถนนสาธารณะ โครงการทำความดีด้วยหัวใจ เป็นต้น 

8. ปัญหา/อุปสรรค 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเทศบาลตำบลพรรณานิคม ได้พบปัญหาในการดำเนินงานด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะด้านการพัฒนา และปัญหาท่ีบุคลากรต้องรับผิดชอบงานท่ีหน่วยงานอื่นโอนมาให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) มีข้อจำกัดด้านความพร้อมของบุคลากร บุคลากรต้องอยู่ปฏิบัติราชการตามภารกิจทำให้การ
จัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรดำเนินการได้ไม่เต็มท่ี 
 2) มีอัตรากำลังน้อย บุคลากรต้องอยู่ปฏิบัติราชการตามภารกิจ ทำให้โอกาสเข้ารับการอบรมใน
กรณีหลักสูตรท่ีใช้ระยะเวลานานเป็นไปได้น้อย 
 3) งบประมาณมีขีดจำกัด 
9. ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการจัดอบรมท่ีมีลักษณะครอบคลุมทุกสายงานมากยิ่งขึ้น 
 2) ควรมีการทบทวนภารกิจ ความสอดคล้องของภาระงานท้ังในด้านความยุ่งยาก ซับซ้อนและ
ปริมาณงานกับอัตรากำลังท่ีมีอยู่ เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ซึ้งอาจจะปรับปรุงโดยการเพิ่มอัตราหรือลด
ภาระงานท่ีสามารถลดได้ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น   
การหมุนเวียนกันทำงาน หรือการระดมทรัพยากรด้วยวิธีการอื่นใดท่ีเหมาะสม 
 3) ทุกส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างท่ัวถึง เพื่อพัฒนาท้ังใน                 
ด้านทักษะ ประสบการณ์ อันเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
 4) ควรมีการสำรวจข้อมูลท่ีสะท้อนคุรภาพชีวิตในการทำงาน ความพึงพอใจ ความผาสุก                 
ความต้องการในการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อการดูแล ส่งเสริมบุคลากรรให้มีคุภาพชีวิตท่ีดีและสามารถอยู่ปฏิบัติงานใน
เทศบาลตำบลพรรณานิคมได้นาน อย่างมีสุขภาพกายและจิตท่ีดีพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


