
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

1. ด้านการสรรหา 1.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่ว่าง ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

- ด าเนินการขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแทน ในต าแหน่งที่ว่าง
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี แต่ยังไม่มีการด าเนินการเปิดสอบ
การแข่งขัน จึงยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

1.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลมาด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง 

- 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร - 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี 2562 

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนฯ
ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ.
2564-2566 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ตามสายงานต าแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

2.2 ก าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 

- มีการวางแผนการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสาย
งานความก้าวหน้า ในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 

2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 

- หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 

2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร - หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมทั้งติดตาม
และน าผลความพึงพอใจของพนักงานมาพัฒนา 

2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ใน
ระบบงาน E-learning 

- ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ ด าเนินการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในระบบ E-learning ในวิชาความรู้ทั่วไปและเฉพาะ
ต าแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี 2562 

3. ด้านสวัสดิการและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน 

3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ 

- หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าในสาย
งานต าแหน่งให้บุคลากรทราบ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาดังกล่าว 

3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

- หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงระบบดังกล่าว ตามระยะท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทุกระยะแล้วเสร็จที่
ก าหนดไว้ 

3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ ที่เป็น
ธรรม เสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 

- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติผลการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทุกคน อย่างเป็น
ธรรมเสมอภาค และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถตรวจสอบได้ 

- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563
และ 2/2563 ให้เป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ผ่านกระบวนการ คกก.พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2563 และ 2/2563 ตามค าสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนและรายงานการประชุมดังกล่าว 

3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชยแก่บุคลากรดีเด่น ด้านการ
ปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 

- พิจารณาประเมินคะแนนความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1/2563 และ 2/2563 ด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค และจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง ประจ าปี 2563 ในวันเทศบาล 

3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างานด้าน
การมีส่วนร่วมในการท างาน 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
- จัดให้มีเครื่องปฐมพยาบาล 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

4. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัดรับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และข้อบังคับเทศบาลต าบลน้ าตก 
ไทรโยคน้อย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  

4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

- มีการด าเนินการตามแผน โดยสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

 

 

(ลงชื่อ) .........................................  
(นางสาวพนิดา  จันทร์ชุ่ม) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) .........................................  
      (นายกฤษณะพัธณ์  พงศ์อัครจิรา) 

     ปลัดเทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                 มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
                            ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่1 การบริหารจัดการอัตราก าลังคนและต าแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของหน่วยงาน 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การบริหารจัดการอัตราก าลังโดยการ
ก าหนดต าแหน่ง ปรับปรุงต าแหน่ง การ
เปลี่ยนสายงาน ปรับเกลี่ยต าแหน่ง ยุบเลิก
ต าแหน่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการจัดการ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 

มีการบริการจัดการอัตราก าลัง ดังนี้ 
-  

ส านักปลัดเทศบาล 

 
                 มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                            ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่2 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านัก

ปลัด ผู้อ านวยการกอง ได้รับการอบรม
พัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 

- มีการส่งบุคลากรในระดับผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกอยู่เป็น
ประจ า  

ส านักปลัดเทศบาล 

           
                 มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                            ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่3 ส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละของระดับความส าเร็จในการ

จัดท าแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล 
- มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ร้อยละ 20  ส านักปลัดเทศบาล 



 

 

 

                 มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารงานบุคคล 
                            ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่4 เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. สื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจด้านการ
บริหารงานบุคคลอย่างทั่วถึง 

ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีความเข้าใจถึง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส านักปลัดเทศบาล 

           
                 มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
                            ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่5 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร 
2. จัดสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความพึงพอใจในกิจกรรมและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

- กิจกรรมเต้นแอโรบิค ทุกบ่ายวันพุธ 
- มีน้ าดื่มสะอาด ห้องน้ าสะอาด ไฟฟ้าสว่าง 
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ  

ส านักปลัดเทศบาล 

 

 

 


