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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 

เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ประเด็น
นโยบาย/
แผนการ

ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผน
กำลังคน 
1.1 แผน
อัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2564-
2566 

1.1.1 เพ่ือให้มี
โครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงาน
ที่เหมาะสมไม่
ซ้ำซ้อน 
1.1.2 เพ่ือให้ มี
การกำหนด
ประเภทตำแหน่ง 
สายงาน การจัด
อัตรากำลัง
โครงสร้างส่วน
ราชการ ให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล 
1.1.3 เพ่ือให้
คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) สามารถ
ตรวจสอบการ
กำหนดตำแหน่ง
และการใช้
ตำแหน่งพนักงาน
เทศบาล 
ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างว่า
ถูกต้องเหมาะสม
กับภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของ
ส่วนราชการนั้น
หรือไม่ 

1.1.1 
ดำเนินการตาม
ประกาศ
หลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด ร้อยละ 
100 
 
 
 
 

1.1.1 จัดทำแผน
อัตรากำลัง 
3 ปี 
ประจำปี
งบประมาณ 
(พ.ศ.
2564-
2566) 
ของเทศบาล
ตำบลคูเมือง 

1.1.2 ขอความ
เห็นชอบ 
ก.ท.จ.
ร้อยเอ็ด 

1.1.3 ประกาศใช้
แผน
อัตรากำลัง 
3 ปี 
ประจำปี
งบประมาณ 
(พ.ศ.
2564-
2566) 
ของเทศบาล
ตำบลคูเมือง 

1.1.1 ควรมีการ
ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 
เสนอต่อ
คณะกรรมการ
พนักงาน
เทศบาลเป็น
ประจำทุกปี
เพ่ือให้เป็นข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 



1.1.4 เพ่ือเป็น
แนวทางการ
ดำเนินงานวาง
แผนการพัฒนา
บุคลากร 
1.1.5 เพ่ือให้
สามารถวางแผน
อัตรากำลังในการ
บรรจุข้าราชการ
หรือพนักงาน
เทศบาล 
ข้าราชการครู บุคล
กรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างและ
การใช้อัตรากำลัง
ของบุคลากร 
เพ่ือให้การ
บริหารงานของ
เทศบาล เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจอำนาจ
หน้าที่มี
ประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มี
การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จำเป็นการ
ปฏิบัติภารกิจ
สามารถให้บริการ
สาธารณะ แก้ไข
ปัญหาและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
1.1.6 เพ่ือให้



สามารถควบคุม
ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการ
บริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 
 

2. การบรรจุ
และแต่งตั้ง
บุคคลากร 

2.1 เพ่ือให้มี
อัตรากำลัง

เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลคู
เมืองและเป็นไป

ตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 

2.1 พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างไดร้ับ
การบรรจุแต่งตั้ง
ตามมติ
คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ร้อยละ 90 

2.1 บรรจุและ
แต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลประเภท
วิชาการตามมติ 
ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด 
จำนวน 1 ราย 
2.2 ประกาศรับ
สมัครพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จำนวน 
1 รอบ 1 ตำแหน่ง 
1 อัตรา 
2.3 ประกาศรับ
สมัครพนักงานจ้าง
ทัว่ไป จำนวน 1 
รอบ 1 ตำแหน่ง 1 
อัตรา 

2.1 ควรให้
หน่วยงานภายใน
องค์กรวิเคราะห์
ค่างานและ
ปริมาณงานให้
สอดคล้องกับ
อัตรากำลัง เพ่ือ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

3. การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

3.1เพื่อให้เป็นการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 
3.2 เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
 

3.1 ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

3.1 ดำเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้า 
 ครั้งที่ 1 วันที่1 
ตุลาคม 2563-31 
มีนาคม 2564 และ
แฟ้มสะสมงาน
ผลงาน 
3.2 ดำเนินการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง 
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 
เมษายน 2564-30 
กันยายน 2564 
และแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3.1 ควรจัดแบบ
ประเมินให้
เป็นไปตาม
ประกาศ
หลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด 



4.การส่งเสริม
จริยธรรมและ
รักษาวินัย 

เพ่ือให้ข้าราชการ
เข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมายและ
รักษาวินัยและ
จรรยาบรรณ 

ร้อยละท่ีส่ง
พนักงาน
ข้าราชการเข้า
อบรม 

ร้อยละ90 ที่ส่ง
พนักงานข้าราชการ
เข้ารับการอบรม 

ควรให้เข้ารับ
การอบรม
ออนไลน์ ผ่าน
หลักสูตรต่างๆ
ตามท่ีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจัด
กิจกรรมและ
โครงการ 

5.การสรรหา
คนดีคนเก่ง 

เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงานเกิดขวัญ
กำลังใจในการ
ทำงาน 

ร้อยละท่ีส่ง
พนักงาน
ข้าราชการเข้า
อบรม 

ร้อยละ80 ที่ส่ง
พนักงานข้าราชการ
เข้ารับการอบรม 

 

6.การพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือให้ข้าราชการ
พนักงาน เข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย 

ร้อยละท่ีส่ง
พนักงาน
ข้าราชการเข้า
อบรม 

ร้อยละ75 ที่ส่ง
พนักงานข้าราชการ
เข้ารับการอบรม 

 

7.การสร้าง
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

7.1 เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้
พนักงานเทศบาล 
มีความ
เจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ 
 7.2 เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้
พนักงานเทศบาล 
ให้ดำรงตำแหน่งใน
สายงานผู้บริหาร 
และเจริญก้าวหน้า
ในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 

7.1 พนักงาน
เทศบาลได้รับการ
ประเมินผลงาน 
และได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้น 
 

7.1 อนุญาตให้
พนักงานเทศบาล
เดินทางไปสอบสาย
งานผู้บริหาร จำนวน 
4 ราย 

7.1 ควร
ดำเนินการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้
ประเมินผลงาน
ให้เป็นไปตาม
ประกาศ
หลักเกณฑ์ 

  ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากในปี พ.ศ. 2564 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทำให้นโยบาย
ด้านการบริหารบุคคลไม่เป็นไปตามเป้าหมายและขาดการต่อเนื่อง และประกอบมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 ทำให้กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ 
  ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่าง ของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของเทศบาลตำบลคูเมือง จะเห็นได้ว่ามีการดำเนินการครบทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตองสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาให้กับพ้ืนที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้ 
 
    
  
 
 
 


