
 
สวนราชการ  งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลสีมามงคล  

ที่  นม  57201/         วันที่     19 มกราคม 2564        .             
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล     

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลสีมามงคล 

ตามท่ีเทศบาลตําบลสีมามงคล ไดจัดทํานโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล   
เพื่อเปนการสนับสนุนและพัฒนาขาราชการ ใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และระบบบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น งานการเจาหนาท่ีขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามนโยบายและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

              
             (นางภาราดา  ศุภลักษณ)   

                                   หัวหนาฝายอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขอความ 



 
 

 
 
 
 

     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
       ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      จัดทําโดย 
 งานการเจาหนาท่ี 

ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เทศบาลตําบลสีมามงคล  

      ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป 

ประเดน็นโยบาย /           
แผนการดําเนนิงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนนิงาน ผลการวิเคราะห /          
ขอเสนอแนะ 

1) การวางแผนกําลังคน  
- การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป 
(2564-2566) 

- เพื่อใหเทศบาลมี โครงสรางการ
แบงงาน ระบบงาน ท่ีเหมาะสมกับ 
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

จํานวนครั้งในการปรับแผน 
อัตรากําลัง 

- มีแผนอัตรากําลัง 3 ป 
ประจําป งบประมาณ      
พ.ศ.2564 – 2566  
- ควบคุมภาระคาใชจาย    
ดานการ บริหารงานบุคคล 
ประจําป งบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

- อัตรากําลังดานสาธารณสุข   
ไมเพียงพอ และไมสามารถ  
สรรหาผูมาดํารงตําแหนง ได 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ 
พนักงานจาง 

- มีระบบการประเมินผล งานท่ี
เท่ียงตรง เช่ือถือได  
- มีการติดตามและ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องและ     
เปนรูปธรรม 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร ท่ีมีตอระบบการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง ตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ และ
ประกาศผลการ ประเมิน 
ใหทราบ 

- บุคลากรยังไมเขาใจการ
บริหารงาน บุคคลภาครัฐแนว
ใหม เชน การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน  
- จัดใหมีการอบรม เพื่อเพิ่ม
ทักษะและ สมรรถนะใหกับ
บุคลากร 

3) การสงเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัย  
- โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
บุคลากร เทศบาลตําบลสีมามงคล  
- ประกาศหลักเกณฑและ เงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล 

- เพื่อปลูกจิตสํานึกให บุคลากร
เทศบาลตําบลสีมามงคล เกามี
คุณธรรม จริยธรรม  
- เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความ   
เขาใจและยึดมั่นใน หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และ นํามาปรับใชในการ 
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์  
- เพื่อถือเปนแนวทางปฏิบัติ         
ในการรักษาวินัยของ หนวยงาน 

- มีการจัดทําโครงการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม  
- มีระเบียบ วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน 

- บุคลากรเขารวม
โครงการสงเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม และนํามาปรับ 
ใชในการปฏิบัติงาน 

- ควรดําเนินการอยางตอเนื่อง
เปนประจํา ทุกป 
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ประเด็นนโยบาย /            
แผนการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห /          
ขอเสนอแนะ 

4) การพัฒนาบุคลากร  
- แผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําป 2564 -2566 

- เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตําบลสีมา
มงคล  
- เพื่อเปนการพัฒนาและ เพิ่มพูน
ความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดีของ
บุคลากรใน การปฏิบัติงานและการ 
บริการประชาชนไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

- รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การฝกอบรม 

- มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  
- มีการจัดอบรมหรือสงบุ
คลากรเขา รับการพัฒนา 
ความรู ทักษะ 

- สนับสนุนใหบุคลากรมีการ
พัฒนา ความรูอยางตอเนือ่ง  
- พัฒนาองคกรใหเปนองคกร 

แหงการ เรียนร ู 

5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
- คุณภาพชีวิตและความสมดุล  
ระหวางชีวิตกับการทํางาน 

1. ใหพนักงานเทศบาลนํา          
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
มาใชในการทํางาน และใน
ชีวิตประจําวัน  
2. จัดสภาพแวดลอมการ ทํางาน 
และสวัสดิการใหกับ บุคลากรเพื่อ
เปนแรงจูงใจใน การทํางาน 

- ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรตอการจัดสวัสดิการ  
- จํานวนสวัสดิการ
นอกเหนือจาก ส่ิงท่ีกฎหมาย
กําหนด 

- การสํารวจความพึงพอใจ
ของ บุคลากรตอการจัด
สวัสดิการ 

- พนักงานเทศบาลมีความพึง
พอใจใน การจัดสวัสดิการ ของ
องคกร 
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ปญหาและอุปสรรค / เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา  

- บุคลากรดานสาธารณสุขไมเพียงพอ และไมสามารถสรรหาบุคลากรมาดํารงตําแหนงท่ี         
วางตามแผนอัตรากําลัง 3 ปได เนื่องจากไมมีบัญชีผูสอบแขงขันได  
 
ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข  

- เห็นควรใหคณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถ่ิน (กสถ.) ดําเนินการ 
สอบแขงขันแทน และสงบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนงท่ีรองขอ เพื่อบรรจุและแตงต้ังในองคกรปกครอง       
สวนทองถ่ิน และประชาสัมพันธรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานสวนทองถ่ินอื่นมาดํารงตําแหนงท่ีวาง 
 


