


 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง 
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการด าเนินงาน วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) การวางแผนก าลังคน 
    1. จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้
ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับภารกิจของ
หน่วยงาน  
    2. จัดท าและด าเนินการสรรหา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังที่
ลาออก หรือโอนย้าย 
3. รับสมัครคัดเลือก สรรหาคนดีคนเก่ง
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือ
ประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วน
ท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่างหรือ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนสาย
งานที่สูงขึ้น  
 

เพ่ือเป็นการวางแผน
ตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด การปรับปรุง
โครงสร้าง ระบบงาน 
การจัดกรอบอัตราก าลัง
และบริหารอัตราก าลังให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ  
 
 
 
 
 
 

   

อัตราก าลังสอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ ภาพรวมของ
องค์กรไม่มีต าแหน่งว่างใน
กรอบอัตราก าลัง และ
ภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 
35 ไม่เกินร้อยละ 40 
 
 
 
 

     

- ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างแผนอัตราก าลัง เพื่อ
ก าหนดต าแหน่งใหม่เพ่ิม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยก าหนดโครงสร้างส่วนราชการตามประกาศ 
กทจ.อ่างทอง  
 

- ด าเนินการประกาศสรรหาพนักงานจ้างที่ครบก าหนด
สัญญาจ้าง    
 

- ประกาศรับโอนข้าราชการมาด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
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2) พัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากร 
    1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบคุลากรเพื่อ
วางแผนอัตราก าลัง   
 
 

เพื่อพัฒนาระบบฐาน ข้อมูล
บุคลากรเพื่อวางแผน
อัตราก าลัง ให้มีความ
ครบถ้วน สมบรูณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

ระบบฐานข้อมลูเป็นปัจจบุัน
ร้อยละ 100 

-  ด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาล 
ต าบลป่าโมกเพื่อวางแผนอตัราก าลังให้มีความครบถ้วน 
สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 

 

3) การพัฒนาบุคลากร 
   1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป/ี
นโยบายพัฒนา บุคลากรประจ าปี และ
ด าเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให้สอดคล้อง
ตามความจ าเป็น      
    2. กิจกรรมการประชุมเพื่อเสรมิ สร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส ของ
เทศบาลต าบลป่าโมก  
    3. ส่งเสรมิและพัฒนาองค์กรมุง่สู่การเป็น
องค์กรแห่งการ เรียนรู ้

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ และมีความ
พร้อมในการปฏิบตัิงาน  

ระดับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงาน ความผิดพลาด
น้อยลง กระบวนการท างาน
ครบทุกข้ันตอนตามระเบียบ 
และไม่มีข้อร้องเรียนด้าน
พฤติกรรมในการปฏิบัตหิน้าท่ี 

- มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  โดยพิจารณาบคุล
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ความรู้ในสายงาน  
- ประชุมผู้บรหิาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
- ด าเนนิการส่งเสรมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของ 
เทศบาลต าบลป่าโมกเรียนรูด้้วยตนเองเกี่ยวกับการแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดมมุ
เอกสารเพื่อการเรียนรู ้

 

๔) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
     1. ด าเนินการประเมินข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ตามมาตรฐาน ก าหนด
ต าแหน่ง ในความรู้ ทักษะ และ สมรรถนะ          
     2. จัดให้มีกระบวนการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นธรรมเสมอภาค แล
สามารถตรวจสอบได ้

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มผีล
การปฏิบัติงานใหไ้ดต้าม
มาตรฐานก าหนด ในแตล่ะ
ต าแหน่ง 

ระดับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

- หน่วยงานมการประเมินบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดโดยผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
ดูแล ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน ก าหนดต าแหน่ง 
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5) การส่งเสรมิจรยิธรรมและรักษาวินัยของ 
บุคลากรในหน่วยงาน 
    1. แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึง
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และข้อบังคับของเทศบาลต าบลปา่โมกว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
    2. ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม ก ากับ ติดตามและ
ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบตัิงานตาม 
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
     3. ส่งเสริมให้บคุลากรปฏิบตัิงานตามแผน
เสรมิสร้าง มาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และทุจรติ  
 

- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาล
ต าบลป่าโมกทุกคนได้รับทราบ
ถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

-เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลป่าโมก 
ทุกคนถือปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม จรรยาบรรณของ
เทศบาลต าบลป่าโมกอย่าง
เคร่งครดั 

- ประชาสัมพันธ์ใหเ้จ้าหน้าท่ีและบุคลากรรับทราบถึงประมวล
จริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับของเทศบาล
ต าบลป่าโมกว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
- ด าเนินการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่และพนักงานจ้าง 
ตามค าสั่งของเทศบาลต าบลป่าโมก 
 
 
 
 
- มีการด าเนินการและรายงานผลตามแผนเสริมสร้าง มาตรฐาน
วินัย คุณธรรมจรยิธรรมและทุจรติ 
 

 

6) การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มี 
ความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ 
ของบุคลากร 
    1. จัดให้มีการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ดี 
บุคลากร ในด้าน สภาพแวดล้อมการท างาน 
ด้านความปลอดภยัในการท างาน ด้านการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 

- เพื่อเป็นขวัญก าลังใจกับ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรมี
เครื่องมือในการปฏิบตัิงาน 
เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าท่ีมีจิตสาธารณะใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

- มีการจัดอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอยา่งครบถ้วน 
- จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สานธารณะหรือ จิตอาสาของ 
เทศบาลต าบลป่าโมก 
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ปัญหาและอุปสรรค    
1. ในปี พ.ศ. 2564 มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นท าให้นโยบายด้านการบริหารบุคคลไม่เป็นไปตามเป้าหมายและขาดความต่อเนื่อง 
2. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
3. การสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารล่าช้าเพราะต้องรอผู้สอบคัดเลือกได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้กรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ 

ว่างอยู่หลายอัตราและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ  จากการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีการด าเนินการครบทุกนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้พนักงานทุกคน 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งปัจจุบันในการฝึกอบรมต่าง ๆ จะท าโดยระบบออนไลน์ ดังนั้นจึงควรส่งเสริมหรือให้ค าแนะน าเจ้าหน้าที่ที่จะ 
เข้ารับการอบรมท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
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