
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เทศบาลต าบลจระเข้หิน  อ าเภอครุบรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประเด็นนโยบาย/ 

แผนการด าเนนิงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 

ข้อเสนอแนะ 
๑.  การวางแผนก าลังคน 
๑.๑ แผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

๑.๑.๑ เพื่อให้มีโครงสร้างการแบ่ง
งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่
ซับซ้อน 
๑.๑.๒  เพื่อให้มีการก าหนดประเภท
ต าแหน่ง สายงาน การจดัอัตราก าลัง
โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสม
กับภาระอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลจระเข้หินตามพระราชบัญญตัิ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑.๓เพื่อให้คณะกรรมการ (ก.ท.) 
ได้สามารถตรวจสอบการในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาลลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม กับภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการนั้นหรือไม่ 
๑.๑.๔  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในการวางแผนการพัฒนา
บุคลากร 
๑.๑.๕ เพื่อสามารถวางแผน
อัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง และการใช้อัตราก าลงั
ของบุคลากรเพื่อให้การบริหารงาน
ของเทบาลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิ
ตามอ านาจหน้าทีม่ีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจสามารถ
ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปญัหา
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดเ้ป็นอย่างด ี
๑.๑.๖ เพื่อให้สามารถควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 

๑.๑.๑ ด าเนินการตาม
ประกาศหักเกณฑ์ที่
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๑.๑.๑ จัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ของเทศบาลต าบล
จระเข้หิน 
๑..๑.๒ ขอความ
เห็นชอบ ก.ท.จ. 
นครราชสมีา 
๑.๑.๓ ประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ๓  ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ของเทศบาลต าบล
จระเข้หิน 

๑.๑.๑ ควรมีการ
ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง ๓ ปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลเป็น
ประจ าปีทุกปีเพื่อให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 



 

-๒- 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 

๒.๑ เพื่อให้มีอตัราก าลังเพียงพอกับ
การปฏิบัติงานและภารกิจของ
เทศบาลต าบลจระเขห้ิน และเป็นไป
ตามแผนอตัราก าลัง  ๓  ปี 

๒.๑ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง ตามมติ
คณะกรรมการพนักงาน
งานเทศบาลจังหวัด
นครราชสมีา ร้อยละ 
๙๐ 

๒.๑ บรรจุและแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาล 
ประเภทวิชาการ ตาม
มติ ก.ท.จ. นครราชสีมา 
จ านวน  ๑  ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๓. การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 
๓.๒ เพื่อน าผลการประเมินทีไ่ด้
น ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

๒.๑ ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดถูกต้องตาม
ตัวช้ีวัดและผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

๓.๑ ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ครั้งที่  
๑ วันท่ี  ๑  ตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม  
๒๕๖๔ 
๓.๑ ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ครั้งที่  
๒ วันท่ี  ๑  เมษายน
๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน  
๒๕๖๔ 
 

๓.๑  ในการจดัท าแบบ
ประเมินควรเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดและ
ถูกต้องตามตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๔- 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๔. การพัฒนาบุคลากร 
๔.๑ การส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาใน
หลักสตูรตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับต าแหน่งและตรงตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

๔.๑ เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมเกิด
การเรยีนรู้ในการอยูร่่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกัน 
รวมทั้งได้เปดิโลกทัศน์ในการศึกษา
องค์ความรู้ใหม่ๆ 
๔.๒  เพื่อแลกเปลีย่นความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมต่างหน่วยงานเพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขในการท างานให้
ดียิ่งขึ้น 
๔.๓ เพื่อน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการ
ฝึกอบรมมาปรับใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสมเป็นปัจจุบันและตรง
ตามระเบียบน ามาใช้ในการท างาน
ได้จริง 
 

๔.๑ ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และ
แบบสอบถามก่อนและ
หลังการอบรม 

๔.๑ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้เข้ารับ
การอบรมตรงตาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย
และตรงตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

๔.๑  ควรจัดหัวข้อการ
อบรมสมัมนาให้ตรงตาม
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๕- 

ประเด็นนโยบาย/ 
แผนการด าเนนิงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/ 
ข้อเสนอแนะ 

๕. การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  
 

๕.๑ เพื่อเสรมิสร้างและสนับสนุนให้
พนักงานเทศบาล มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ 
๕.๒  เพื่อเสรมิสร้างและสนับสนุน
ให้พนักงานเทศบาล ให้ด ารง
ต าแหน่งในสายงานผูบ้ริหารและ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งที่สูงข้ึน 

๕.๑ พนักงานเทศบาล
ได้รับการประเมินผล
งาน และไดร้ับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 

๕.๑ ด าเนินการ
ประเมินผลงานการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตัง้ให้พนักงาน
เทศบาลประเภททั่วไป
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 
จ านวน ๑  ราย 
๕.๒ ด าเนินการ
ประเมินผลงานการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้พนักงานครู
เทศบาลให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
จ านวน ๑  ราย 
 

๔.๑  การด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประเมินผลงานให้
เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

ปัญหาและอุปสรรคฝเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื่อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาลในด้านต่างๆ อาจมีโครงการหรือบางกิจกรรมที่ไมไ่ดด้ าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     

          ลงช่ือ                                          ผู้รายงาน 

                 (นางสาวนิศานาถ  หอยมุกข์) 

                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตักิาร 


