
 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

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  

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564–2566 ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

3.ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้เป็นไปตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ปรับปรุงแผนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ ณ วันที่ 24 
พฤษภาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

 



เทศบาลต าบลท่าช้าง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการวางแผน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
4.ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ ๑ เพ่ือให้เป็นไป
ตามปริมาณงานอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลท่าช้างภายใต้ข้อจ ากัดงบประมาณ
ของเทศบาล 

ปรับปรุงแผนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 26 
สิงหาคม 2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

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 
 
 

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.๒๕๖5 
 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม         
100 % 

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม 100 % 
 

ทุกส่วนราชการ 
 

2. กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ              
ฟิตเนส แอโรบิค โยคะ 

เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม ต่อสัปดาห์ 

เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ละ 1 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 
๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4 

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 
2564 – 30 กันยายน ๒๕๖4) 

 

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 

 

7. ปัญหา อุปสรรค  
 การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง มีความล่าช้าขาดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบ   

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลท่าช้าง  
อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา 


