
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.2564  
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

1.การวางแผนก าลังคน 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี (2564 – 2566) 
(ต่อ) 

1.เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีโครงสร้าง 
การแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซ  าซ้อน 
2.เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีการก าหนด 
ต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามกฎหมาย จัดตั ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 
4.เพ่ือให้คณะกรรมการในการด าเนินการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด  

1.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สามารถน าแผนอัตราก าลังฯ
ไปใช้ในการวางแผนก าลังคน
เพ่ือปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการและ
ประชาชน ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
2.วางแผนการพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติราชการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

1.เทศบาลน าแผนอัตราก าลังฯ ไป
ใช้ในการเลือกสรรหรือสรรหา
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์แก่ทางราชการและ
ประชาชน ร้อยละ 95.50 
2.พนักงานเทศบาลได้รับการ
พัฒนาทักษะการท างาน ร้อยละ 
83.00 

เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการ
และกรอบอัตราก าลังในปัจจุบัน
ไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่ง
มีภารกิจและปริมาณงานเพ่ิมมาก
ขึ น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
แผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพ่ือ
สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1.การวางแผนก าลังคน 
การจัดท าแผนอัตราก าลัง  
3 ปี (2564 – 2566) (ต่อ)  

5.เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สามารถ
วางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งตั ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพมี
ความคุ้มค่าสามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน
มีการลดภารกิจ และยุบเลิก หน่วยงานที่ไม่
จ าเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
6.เพ่ือให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถ
ควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

   

2.การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
การบรรจุและแต่งตั งผู้สอบ
แข่งขันได้เป็นพนักงาน
เทศบาล 

1.เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีความรู้เข้ารับการบรรจุ
และแต่งตั งได้ตรงตามคุณสมบัติของต าแหน่งที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต้องการ 
2.เพ่ือมีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ราชการและประชาชน 

1.คุณภาพของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.บรรจุและแต่งตั งบุคลากรตาม
แผนอัตราก าลังไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80 

1.คุณภาพของความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 91.00 
2.บรรจุและแต่งตั งบุคลากรตาม
แผนอัตราก าลัง ร้อยละ 87.56 

การสรรหาพนักงาน
เทศบาลในบางต าแหน่งยัง
ไม่สามารถบรรจุแต่งตั งได้ 
เนื่องจากขาดแคลนบุคคลที่
มีคุณสมบัติและภาคเอกชน
ให้เงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการที่มากกว่า เช่น
ต าแหน่งนายแพทย์ เป็นต้น 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 

3.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
 

-เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
1.เลื่อนขั นเงินเดือน 
2.จ่างเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีฯ 
3.การเลื่อนระดับ หรือแต่งตั ง 
4.การย้าย การโอน การรับโอน 
5.การพัฒนา 
6.การให้ออกจากราชการ 
7.การให้รางวัลแรงจูงใจ 
8.การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  

1.ผลสัมฤทธิ์ของงานไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ต่อรอบการประเมิน 
2.พฤติกรรมในการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 20 ต่อรอบการประเมิน 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์และ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 90 
 

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้แก่การ
เลื่อนขั นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
รางวัลประจ าปี   การเลื่อนและหรือ
แต่งตั ง  การย้าย การโอนและการรับโอน 
การให้ออกจากราชการ การจูงใจ ให้
รางวัล  และการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ น  

4.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยโครงการอบรม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจการบริหารจัดการ
ภายใต้แนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน
และหลักธรรมาภิบาล 

1.พนักงานเทศบาลฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติงานโดยถือแนวทางของประกาศ 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
สูงสุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 
2.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิด 
ชอบด้วยความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
80.00 
3.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 

1.พนักงานเทศบาลฯ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยถือประกาศ 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 85.70 
2.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความ
รับผิด ชอบด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 
87.90 
3.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้
บริหารอย่างเท่าเทียมกัน  
ร้อยละ 94.70 

คุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วนส าคัญท่ีผลักดันให้
งานส าเร็จ 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

4.การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยโครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้า ใจการ
บริหารจัดการภายใต้แนวคิด
พัฒนาอย่างยั่งยืนและหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.พนักงานเทศบาลฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติงานโดยถือแนวทางของประกาศ 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 
2.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 
3.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 

1.พนักงานเทศบาลฯสามารถ
ปฏิบัติงานโดยถือประกาศ ข้อบังคับ 
กฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ร้อยละ85.70 
2.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความ 
รับผิด ชอบด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ร้อยละ 87.90 
3.พนักงานเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่
โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้บริหาร
อย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ 94.70 

การปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าว สามารถตอบสนอง
นโยบายของคณะผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ และ
ประชาชน 

5.การสรรหาคนดีคนเก่ง 
การสรรหาและการเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

-เพ่ือการค้นหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งทีเ่ทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดต้องการ 

พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.00 

พนักงานจ้างที่ได้รับการสรรหาการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ร้อยละ 88.00 

เนื่องจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
ภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิม
มากขึ น จึงมีการก าหนดต าแหน่ง
เพ่ิม เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ โดยคัดเลือก
บุคคลมีความรู้ ความสามารถ 
และทัศนะคติที่ดี 

6.การพัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจการบริหาร
จัดการภายใต้แนวคิดพัฒนา
อย่างยั่งยืนและหลักธรรมา 
ภิบาล 

1.พนักงานเทศบาลฯ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 

ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ 
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 87.90 

การอบรมและการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ แบบ
แผน และเกิดประโยชน์สุดต่อทาง
ราชการ และประชาชน 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

6.การพัฒนาบุคลากร 
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง น าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการปฏิบัติ  
งานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
3.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง ประจ า 
และพนักงานจ้าง สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

2.พนักงานเทศบาลฯ มีการ
พัฒนาการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management 
:KM) ของตนเองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70 

  

7.การสรา้งความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการอบรมตามต าแหน่ง
หรือทักษะต่าง ๆ ของสายงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลฯ มีการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตาม
สายงานต าแหน่งให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ น 

พนักงานเทศบาลฯ เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามทักษะสายงาน
ต าแหน่งที่ด ารงต าแหน่ง  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 

พนักงานเทศบาลฯ ได้รับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ สมรรถนะ
ของสายงานที่ด ารงต าแหน่ง 
ร้อยละ 81.70 

ความก้าวหน้าในสายงาน
นอกจากการพัฒนาตนเองแล้ว 
องค์กรก็มีส่วนร่วมส าคัญในการ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ารบั
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้วย 

8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารจัดการภายใต้แนวคดิพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและหลักธรรมาภิบาล 
 

1.พนักงานเทศบาลฯ ทักษะใน
การปฏิบัติงานหรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
 

ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ 
พัฒนาทักษะความรู้ความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน 
และการใช้ชีวิตประจ าวันได้  
ร้อยละ 87.90 

พนักงานมีสุขภาพที่ดี ปัจจัย
ที่มีส่วนเป็นอย่างมาก คือ
องค์กรมีนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพขีวิตให้กับ
พนักงานเมื่อพนักงานมี 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
8.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 
 
 
 

2.เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส านกึให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลลกูจ้างประจ า 
และพนักงานจา้ง น าแนวคิดปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนนิชีวติประจ าวันได้ 
3.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สามารถใช้
ชีวิตได้อยา่งสมดลุ ท่ามกลางการเปลี่ยน 
แปลงตา่ง ๆ  
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
 

2.พนักงานเทศบาลฯ มีการพัฒนาการ
จัดการความรู้ (Knowledge 
Management :KM) ของตนเองไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิ และสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับริการ 

สุขภาพที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดีแล้ว
ก็สามารถท างาน
ได้เต็มศักยภาพ 

 
ปัญหาและอุปสรรค/เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
1.ระเบียบฯ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ น 
2.การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้จัดโครงการฝึกอบรมที่มีจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ....... 


