
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการวางแผน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
1.การด าเนินการส ารวจปริมาณงานในแต่ละส านัก/
กอง 

ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ปริมาณงานทุกส านัก/กอง คิดเป็น 
100 % 

มีการส ารวจปริมาณงานทุกส านัก/กอง เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคลให้
เหมาะสมกับภารกิจ 100 % 

ทุกส่วนราชการ 

2.จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564–2566  

น าร่างแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564–2566 ขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.นม 
ภายในเดือนกันยายน 2563  

มีแผนอัตราอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564–2566 เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 

๒. ด้านการสรรหา 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑. สรรหา สายงานบริหาร จ านวน 7 ต าแหน่ง      
7 อัตรา 

 

ยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ง ก.ท.จ.นม. เพ่ือให้ กสถ.เป็นผู้
สรรหาให้ทันก าหนดระยะเวลา 

ยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่ง ก.ท.จ.
นม. เพ่ือให้ กสถ.เป็นผู้สรรหาให้ทันก าหนด
ระยะเวลา 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 

๒. สรรหา สายงานบริหาร ต าแหน่ง หัวหน้าพัฒนา
ชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) 
จ านวน ๑ อัตรา 

 

ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือก 

ด าเนินการสรรหาโดยขอใช้บัญชีผู้สอบ
คัดเลือก 

ส านักปลัดเทศบาล 



๓. การพัฒนาบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกสายงานได้รับความรู้จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงาน การเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานอ่ืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เจ้าหน้าทีไ่ด้เข้ารับความรู้จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การสอนงาน การเข้ารับการอบรม
จากหน่วยงานอื่น 100 % 

ทุกส่วนราชการ 
 

 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. กิจกรรม ๕ ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม         
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 75.25 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

2. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ              
ฟิตเนส แอโรบิค โยคะ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๒ กิจกรรม ต่อสัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง   

ทุกส่วนราชการ 

 

5. การประเมินการปฏิบัติงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง เรื่อง รายชื่อ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้มีผลการประเมินระดับ
ดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ าครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม 
๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) 

เจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการ
ประเมิน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์เทศบาล 
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
3. แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน 

 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

2. ประกาศเทศบาลต าบลท่าช้าง เรื่องรายชื่อ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้มีผลการประเมินระดับ
ดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างประจ าครึ่งปีหลัง ( ๑ เมษายน 
2563 – 30 กันยายน ๒๕๖3) 

เจ้าหน้าที่ได้รับทราบผลการ
ประเมิน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์เทศบาล 
2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ 
3. แจ้งในที่ประชุมประจ าเดือน 

 

ทุกส่วนราชการ 



6. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. การป้องกันการทุจริต  
 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 1 เลม่ แล้วเสร็จ 
100 เปอร์เซ็นต์ 

ทุกส่วนราชการ 
 
 
 

2. โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 
100 % 

เป้าหมายของโครงการ 
–เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
–ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วม
โครงการฯไม่น้อยกว่า 180 คน 

–เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลเข้าร่วมโครงการฯ   
100 % 
–ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมโครงการ 
188 คน 
 

ทุกส่วนราชการ 

 

เทศบาลต าบลท่าช้าง  

อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา 


