
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565 

 
ประเด็นนโยบาย/

แผนการดำเนนิงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1.การวางแผนกำลังคน
การจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 
(2564 – 2566) 

1.เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
โครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานท่ีเหมาะสมไม่
ซ้ำซ้อน 
2.เพื่อใหเ้ทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มีการกำหนด ตำแหน่งการจดั
อัตรากำลัง โครงสร้างส่วน
ราชการให้เหมาะสมกับอำนาจ
หน้าท่ีของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ตามกฎหมาย จัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทและตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3.เพื่อให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สามารถ
ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่ง
และการใช้ตำแหน่งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้าง 
ประจำ และพนักงานจ้างว่า
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม ่
4.เพื่อให้คณะกรรมการในการ
ดำเนินการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด  
 
 

1.เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด สามารถนำ
แผนอัตรากำลังฯไปใช้
ในการวางแผน
กำลังคนเพื่อปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์แก่
ราชการและประชาชน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ80 
2.วางแผนการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติ
ราชการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1.เทศบาลนำแผน
อัตรากำลังฯไปใช้ใน
การเลือกสรรหรือสรร
หาบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการและ
ประชาชน           
ร้อยละ 95.50 
2.พนักงานเทศบาล
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการทำงาน 
ร้อยละ 83.00 

เนื่องจากโครงสร้าง
ส่วนราชการและกรอบ
อัตรากำลังในปัจจุบัน
ไม่เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน ซึ่งมีภารกจิ
และปรมิาณงานเพิ่ม
มากขึ้น จึงจำเป็นต้อง
มีการปรับปรุงแผน
อัตรากำลังให้
สอดคล้องกับภารกิจ
และอำนาจหนา้ที่ เพื่อ
สามารถแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

 5.เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สามารถวางแผนอัตรากำลังใน
การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ในการ
บริหารงานของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดให้เกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนและผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจตามอำนาจหนา้ที่     
มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีการลดภารกิจ 
และยุบเลิก หน่วยงานท่ีไม่
จำเป็นการปฏิบัตภิารกิจ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี 
6.เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

 

   

2.การบรรจุและ
แต่งต้ังบุคลากร 
การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันไดเ้ป็น
พนักงานเทศบาล 

1.เพื่อสรรหาบุคคลทีม่ีความรู้
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งได้
ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่ง
ทีเ่ทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ต้องการ 
2.เพื่อมีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
มีศักยภาพและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์แก่ราชการและ
ประชาชน 

1.คณุภาพของ
ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.บรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรตามแผน
อัตรากำลังไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 

1.คณุภาพของ
ความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 
91.00 
2.บรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรตามแผน
อัตรากำลังร้อยละ 
87.56 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

3.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ  และ
พนักงานจ้าง         
ของเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2565 
 
 

-เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณา 

1.เลื่อนขั้นเงินเดือน 

2.จ่างเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจำปีฯ 

3.การเลื่อนระดับ หรือ
แต่งตั้ง 

4.การยา้ย การโอน การ
รับโอน 

5.การพัฒนา 

6.การให้ออกจาก
ราชการ 

7.การใหร้างวัลแรงจูงใจ 

8.การบริหารงานบคุคล
เรื่องอื่น ๆ  

1.ผลสมัฤทธ์ิของงานไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อ
รอบการประเมิน 

2.พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 20 ต่อรอบการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิและ
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  
ร้อยละ 90 

เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในเรื่องการ
บริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  ได้แก่การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ค่าตอบแทน  เงิน
รางวัลประจำปี  การ
เลื่อนและหรือแต่งตั้ง  
การย้าย  การโอนและ
การรับโอน  การให้
ออกจากราชการ  การ
จูงใจ ให้รางวัล  และ
การบริหารงานบุคคล
อื่นๆ เพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ             
และพนักงานจ้างฯ 
ปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

4.การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัย 
โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม 

มีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารจัดการ
ภายใต้แนวคิดพัฒนา
อย่างยั่งยืนและหลัก 

ธรรมาภิบาล 

1.พนักงานเทศบาลฯ ยึด
มั่นและปฏิบตัิงานโดยถือ
แนวทางของประกาศ 
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการเพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 

2.พนักงานเทศบาลฯ 
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสตัย์
สุจรติและความรับผิดชอบ
ด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ80.00 

3.พนักงานเทศบาลฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80.00 

1.พนักงานเทศบาลฯ 
สามารถปฏิบัติงานโดย
ถือประกาศ ข้อบังคับ 
กฎ ระเบยีบ หรือ
หนังสือสั่งการเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชนร์้อยละ85.70 

2.พนักงานเทศบาลฯ 
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและความ
รับผิดชอบด้วยความ
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบไดร้้อยละ 
87.90 

3.พนักงานเทศบาลฯ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือก
ปฏิบัติและให้บริหาร
อย่างเท่าเทียมกันร้อย
ละ 94.70 

คุณธรรมจริยธรรมและ
การรักษาวินัยของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส่วน
สำคัญทีผ่ลักดันให้งาน
สำเรจ็ 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

5.การสรรหาคนดีคน
เก่ง 

การสรรหาและการ
เลือกสรรเป็นพนักงาน
จ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
 
 

-เพื่อการค้นหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งท่ีเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดต้องการ 

พนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80.00 

พนักงานจ้างที่ได้รับการ
สรรหาการปฏิบัติงาน
อย่างมีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลร้อยละ 
88.00 

เนื่องจากเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดมภีารกจิและ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มมาก
ขึ้น จึงมีการกำหนด
ตำแหน่งเพ่ิม เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจ
และอำนาจหนา้ที่ โดย
คัดเลือกบุคคลมคีวามรู้ 
ความสามารถ และ
ทักษนะคติที่ด ี

6.การพัฒนาบุคลากร 

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 

1.เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจการ
บริหารจดัการภายใต้
แนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืน
และหลักธรรมาภิบาล 

2.เพื่อส่งเสรมิและปลูก
จิตสำนึกให้คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง นำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได ้

3.เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างสมดลุ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ  
4.เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

1.พนักงานเทศบาลฯ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน
หรือการคดิเชิงวิเคราะห์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.พนักงานเทศบาลฯ มี
การพัฒนาการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 

Management :KM) ของ
ตนเองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

 

ส่งเสริมให้พนักงาน
เทศบาลฯ พัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและการ
ใช้ชีวิตประจำวันไดร้้อย
ละ 87.90 

การอบรมและการ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานปฏิบตัิงาน
ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบฯ แบบแผน 
และเกดิประโยชน์สดุ
ต่อทางราชการ และ
ประชาชน 

 



-5- 
 

ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7.การสร้าง
ความก้าวหน้า 

ในสายงานอาชีพการ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูรการอบรมตาม
ตำแหน่งหรือทักษะต่าง 
ๆ ของสายงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯ มี
การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ตามสายงานตำแหน่งให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

พนักงานเทศบาลฯ 
เข้ารับการฝึกอบรม
ตามทักษะสายงาน
ตำแหน่งท่ีดำรง
ตำแหน่งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

พนักงานเทศบาลฯ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะของสายงานที่
ดำรงตำแหน่งร้อยละ 
81.70 

ความก้าวหน้าในสาย
งานนอกจากการ
พัฒนาตนเองแล้ว 
องค์กรก็มีส่วนร่วม
สำคัญในการเปิด
โอกาสให้พนักงานได้
เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้วย 

8.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจการ
บริหารจัดการภายใต้แนวคิด
พัฒนาอย่างยั่งยืนและหลัก
ธรรมาภิบาล 
2.เพื่อส่งเสริมและปลูก
จิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้ง นำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นำมาใช้ในการปฏบิัติงาน
และการดำเนนิ
ชีวิตประจำวนัได้ 
3.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจา้ง สามารถใช้
ชีวิตได้อยา่งสมดลุท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ  
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 

1.พนักงานเทศบาล
ฯ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานหรือการ
คิดเชิงวิเคราะห์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

2.พนักงานเทศบาล
ฯ มีการพัฒนาการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 

Management :KM) 
ของตนเองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

 

ส่งเสริมให้พนักงาน
เทศบาลฯ พัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและการ
ใช้ชีวิตประจำวันไดร้้อย
ละ 87.90 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิ และ
สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับริการ 

พนักงานมีสุขภาพท่ีดี 
ปัจจัยที่มีส่วนเป็นอย่าง
มาก คือองค์กรมี
นโยบายในการพัฒนา
คุณภาพขีวิตให้กับ
พนักงาน เมื่อพนักงาน
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
สุขภาพจิตทีด่ีแล้วก็
สามารถทำงานได้เต็ม
ศักยภาพ 

 


