
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

การบริหารและการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในปัจจุบัน  ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร  ซึ่งองค์ความรู้ ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11  ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าท่ี
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนะคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 

 งานการเจ้าหน้าท่ี  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล  จึงขอรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรตาม ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  อันได้แก่         
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2563)  และแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน  ปีงบประมาณ  2563  ดังนี้ 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้วิเคราะห์ภารกิจ  ปริมาณงาน  และได้จัดท ากรอบโครงสร้าง

อัตราก าลัง  เพื่อประมาณการใช้อัตราก าลังข้าราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  ในปีงบประมาณ  
2562  จะมีการใช้จ านวนข้าราชการ  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างจ านวนเท่าใด  จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ  
ปริมาณ  และเพื่อให้คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณของเทศบาลฯ ด้วย  ท้ังนี้  เพื่อให้สามารถบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยผลการวิเคราะห์ต าแหน่ง  ดังนี้ 

กรอบอัตราก าลังเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
1. ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  จ านวน  1  อัตรา 
2.  รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 

1.  ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน  18  อัตรา  ประกอบด้วย 
     1.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
     2.  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา  
     3.  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
     4.  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
     5.  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ    จ านวน  1  อัตรา 

6.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
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7.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   จ านวน  1  อัตรา 
  8.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     จ านวน  2  อัตรา 

      9.  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน    จ านวน  1  อัตรา 
     10.  เจ้าพนักงานทะเบียนช านาญงาน    จ านวน  1  อัตรา 
     11.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน จ านวน  1  อัตรา 
      12.  นักการ  (ลูกจ้างประจ า)     จ านวน  1  อัตรา 
      13.  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  1  อัตรา 
     14.  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน  2  อัตรา 
     15.  คนงาน  (พนักงานจ้างท่ัวไป)    จ านวน  2  อัตรา 

2.  กองคลัง  จ านวน  3  อัตรา  ประกอบด้วย 
         1.  ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา        

   2.  นักวิชาการคลังช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
 3.  คนงาน  (ลูกจ้างประจ า)     จ านวน  1  อัตรา 

3. กองช่าง  จ านวน  5  อัตรา  ประกอบด้วย 
       1.  ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา 
       2.  หัวหน้าฝ่ายการโยธา  (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)  จ านวน  1  อัตรา  
       3.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน  1  อัตรา 
       4.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน  1  อัตรา 
      5.  คนงาน  (พนักงานจ้างท่ัวไป)     จ านวน  1  อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  จ านวน  15  อัตรา  ประกอบด้วย 
       1.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     จ านวน  1  อัตรา 
            (นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ระดับต้น) 
       2.  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ      จ านวน  1  อัตรา  
       3.  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ     จ านวน  1  อัตรา 
       4.  คนงาน  (พนักงานจ้างท่ัวไป)     จ านวน 12  อัตรา 

5. กองการศึกษา  จ านวน  7  อัตรา  ประกอบด้วย 
      1.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน  1  อัตรา 
      2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จ านวน 1  อัตรา  
      3.  นักวิชาการศึกษาช านาญการ      จ านวน  1  อัตรา 
      4.  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  1  อัตรา 
      5.  ครู        จ านวน  2  อัตรา 
      6.  ผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)    จ านวน  1  อัตรา 
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  รวมทั้งสิ้น  50  อัตรา  (มีคนครอง  40  อัตรา  ว่าง  10  อัตรา) 

 ต าแหน่งว่าง  จ านวน  10  อัตรา   

  พนักงานเทศบาล  ต าแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง                             จ านวน  1  อัตรา 
2. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   จ านวน  1  อัตรา 
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา            จ านวน  1  อัตรา 
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง     จ านวน  1  อัตรา 
5. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    จ านวน  1  อัตรา 

 พนักงานจ้างท่ีว่าง  จ านวน  5  อัตรา  ดังนี้ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  อัตรา  
2. พนักงานจ้างท่ัวไป         ต าแหน่ง  คนงาน    จ านวน  4  อัตรา 

   
 มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง  3 ปี  (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2563)   
ปี  2562  1  ครั้ง  โดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ความเห็นชอบตามมติท่ีประชุม 
ครั้งท่ี  4/2562  เมื่อวันท่ี  28  พฤษภาคม  2562  ดังนี้ 

 ปรับเพิ่มกรอบอัตราก าลัง  จ านวน  8  อัตรา 
พนักงานเทศบาล 

1.  เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 
3. นายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 
4. เจ้าพนักงานประปา  จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 
5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
6. ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จ านวน  2  อัตรา  (ว่างใหม่) 
7. ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา  (ว่างใหม่) 

ปรับลดกรอบอัตราก าลัง  จ านวน  2  อัตรา 
1. ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จ านวน  1  อัตรา    
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา          จ านวน  1  อัตรา 

กรอบอัตราก าลังหลังปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  รวมทั้งสิ้น  55  อัตรา  (มีคนครอง  40  อัตรา  
ว่าง  15  อัตรา) 



- 4 - 

 
3. การสรรหา บรรจุ และแต่งต้ังบุคลากร 

มีการประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล  ต าแหน่งว่างใหม่  จ านวน  5  อัตรา 
1. เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน  1  อัตรา   
2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา   
3. นายช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา   
4. เจ้าพนักงานประปา  จ านวน  1  อัตรา   
5. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  จ านวน  1  อัตรา   
โดยประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ของเทศบาล www.thamenchai.go.th  และการส่งหนังสือ 

ประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งไม่ได้ผู้มาด ารงต าแหน่ง   

4. การด าเนินการตามวินัย  
ไม่มีการด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรของเทศบาล 

5. การออกหนังสือรับรอง 
การออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากร  ในปีงบประมาณ ๒๕๖3  ได้ออกหนังสือรับรอง 

ให้กับบุคลากรท้ังส้ิน  9  ราย เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสถานภาพ การด าเนินการธุรกรรมทางการเงินกับ
สถาบันการเงินต่างๆ การรับรองบุคคล  การรับรองเงินเดือน ฯลฯ 

6. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  การประเมินผล        
การปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มีด าเนินการ  ดังนี้   
       6.1  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล
เป็นประธาน  หัวหน้าส านักปลัด  หรือผู้อ านวยการกอง  ไม่น้อยกว่า 2  คน เป็นกรรมการ มีนักทรัพยากร
บุคคลเป็นเลขานุการ  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา พิจารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  และเสนอความเห็นแก่ผู้มีหน้าท่ี
พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.2  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงาน
ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ประกอบด้วย  รองปลัดเทศบาลเป็นประธาน  หัวหน้าส านักปลัด  
หรือผู้อ านวยการกอง  ไม่น้อยกว่า 2  คน เป็นกรรมการ มีนั กทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ  มีหน้าท่ี
พิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานครูเทศบาล  ให้เกิดความเป็นธรรม       
แก่ทุกฝ่ายและให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  ยุติธรรม 

 
  

http://www.thamenchai.go.th/


7. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน  เสริมสร้างสภาพแวดล้อม รวมถึงสุขลักษณะ           
อาชีวอนามัยของบุคลากรเทศบาล  ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการ 
ท างานอย่างมีความสุข จึงจัดท าโครงการเทศบาลต าบลทะเมนชัยน่าอยู่ ด้วยกิจกรรม 5 ส.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

8. การส่งเสริมจริยธรรม รักษาวินัย สร้างคุณธรรมในองค์กร   
8.1   มีการด าเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล   
8.2   มีการใช้ประมวลจริยธรรม   

8.2.1   ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
8.2.2 ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา 
8.2.3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

8.3  มีการด าเนินโครงการอบรมสัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานในคณะผู้บริหาร  สมาชิก 
สภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  ฯลฯ   

9. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของเทศบาล  ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2563 
ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human  Resource  Development  Plan) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ได้ค านึงถึง ภารกิจ อ านาจ หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบ แบบแผน หลัก 
และวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลท่ีดีโดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละ
ต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติท้ังในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง และด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของเทศบาล ซึ่งเทศบาลต าบล
ทะเมนชัย  มีพนักงานงานเทศบาลท้ังส้ิน  21  สายงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้  12  สายงาน  คิดเป็นร้อยละ  57.14   
 
 

 


