
1. การด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ก าหนดโครงสร้างของส่วนราชการ ระดับความส าเร็จของการจัดท า ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง การปรับปรุงแผนอัตราก าลังในแผน
(การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี และกรอบอัตราก าลังเพื่อรองรับภารกิจ แผนอัตราก าลัง 3 ปี การปรับปรุงแผนอัตราก าลัง อัตราก าลัง  3 ปี ยังด าเนินการล่าช้า 
และการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี) ของเทศบาล 3 ปี เพื่อเป็นการก าหนดต าแหน่ง ท าให้อัตราก าลังกับภารกิจงาน

ใหม่และเป็นการรองรับภารกิจงาน ยังไม่ตรงกัน
ที่เพิ่มมากขึน้ของแต่ละส านัก/กอง
และพิจารณาปรับปรุงภาระงานให้
สอดคล้องกับส่วนราชการในปัจจุบัน
อยูใ่นระดับดี

2. การสรรหา  คัดเลือก การบรรจุ เพื่อให้มีอัตราก าลังทดแทนบุคลากร อัตราต าแหน่งวา่งน้อยกวา่  1. ด าเนินการสรรหาบุคลากร  ต าแหน่สายงานบริหารที่วา่งเกิน 60 วนั
แต่งต้ัง  การโอน  การย้าย  เพื่อให้ได้ ที่มีการโอน  การย้าย  การลาออก ร้อยละ 20 ของอัตราก าลังทั้งหมดโดยการย้ายและรับโอน  บรรจุ มีการรายงานให้ ก.ท.ทราบ แต่ยังไม่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (ไม่นับรวมต าแหน่งสายงานบริหาร แตงต้ังตามอัตราก าลังวา่ง ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งซ่ึงร้องขอให้ กสถ.
มาปฏบิัติงาน ที่ให้ ก.ท.ด าเนินการสรรหา) 2. ด าเนินการร้องขอให้ กสถ. ด าเนินการสอบแข่งขัน ยังไม่มีผู้มาด ารง

ด าเนินการสอบแข่งขันแทน ต าแหน่งควรมีการเสนอแนะให้ ก.ท.
3. ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือ กสถ.มีมาตรการแก้ไขการสรรหา
พนักงานจ้างแทนต าแหน่งที่วา่ง ต าแหน่งวา่งดังกล่าว

3. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ตามต าแหน่งบุคลากรได้รับฝึกอบรม ไม่ต่ ากวา่ ได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก บุคลากรในหน่วยงานได้รับการฝึกอบรม
มีความรู้และความสามารถในการ งานที่ปฏบิัติงานและเป็นการพัฒนา ร้อยละ 60 ตามต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 60 และควรมีการส่ง
ปฏบิัติงาน ศักยภาพด้านความรู้และความสามารถ และสามารถน าความรู้มาปฏบิัติงาน บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มมาก

ได้น าความรู้มาปฏบิัติตามภารกิจงาน ได้ ยิง่ขึน้
ในต าแหน่งได้

รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรธีรรมราช

วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแนะ
ประเดน็นโยบาย/

แผนการด าเนินงาน



4. มีการประเมินผลการปฏบิัติงาน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิก์ารปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 ของพนักงานเทศบาล มีการก าหนดตัวชี้วดัพนักงานเทศบาลการประเมินผลการปฏบิัติงานประจ าปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด (งานประเมิน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และพนักงานจ้าง จัดท าบันทึก พนักงานจ้าง ท าขอตกลงต่อผู้บังคับ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางประเมิน
ผลการปฏบิัติงานพนักงานเทศบาล เล่ือนขัน้เงิน ประจ าปี ข้อตกลงการปฏบิัติราชการภายใน บัญชา มีการก ากับ ติดตาม และ เล่ือนขัน้เงินเดือน การเล่ือนระดับ 
ปละพนักงานจ้าง ห้วงเวลาตามที่ก าหนด ประเมินผลการปฏบิัติงานจนถึงคณะ การพัฒนาบุคลากร ควรมีการส่งเสริม

กรรมการกล่ันกรองผลการพิจารณา และพัฒนาความรู้ตามต าแหน่งสายงาน
ผลการปฏบิัติราชการในด้านความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ทักษะ และสมรรถะเพื่อให้เกิดความ ที่ดี
เป็นธรรมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตร
ฐานก าหนดต าแหน่ง ตามกรอบระยะ
เวลาเกินกวา่ร้อยละ 90

5. มีการส่งเสริมด้านวนิัย และคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ร้อยละ 60 ของการด าเนิน โปร่งใส มีแผนปฏบิัติการป้องกัน นโยบายส่งเสริมด้านวนิัย คุณธรรม
จริยธรรม (การก าหนดนโยบายเร่ือง ปฏบิัติตนตามหลักวนิัยของข้าราชการ กิจกรรมส่งเสริมด้านวนิัย การทุจริตของหน่วยงาน จริยธรรม มีการขับเคล่ือนโดยมีกิจกรรม
การส่งเสริมด้านวนิัย คุณธรรมและ และมีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานร่วม
จริยธรรม) กิจกรรมและร่วมผลักดันด้านคุณธรรม

และจริยธรรมมากยิง่ขึน้
6. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรเกิดความก้าวหน้าในหน้า ระดับความส าเร็จของการสนับ มีการอนุญาตและสนับสนุนให้ ควรมีสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
(การส่งเสริมให้บุคลากรมีความ ที่การงานมีการเล่ือนต าแหน่งสายงาน สนุนให้มีการสอบเปล่ียนสายงาน บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการ ความสามารถ ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน) สรรหาเพื่อเปล่ียนสายงานในต าแหน่ง เรียนรู้เร่ืองระเบียบฯ กฎหมายและด้าน

ผู้บริหาร อื่น ๆ เพื่อรองรับการสอบเปล่ียน
สายงานให้มากยิง่ขึน้

 -2-
ประเดน็นโยบาย/

วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแนะ
แผนการด าเนินงาน



7. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายป้องกัน ควรสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดทุกส่วน
ในการท างานที่ดี มีสุขภาวะอนามัยที่ดี ที่แข็งแรงและมีวนิัยในการรักษาสุขภาพ ให้พนักงานได้ออกก าลังกาย และบรรเทาสาธารณภยัและพนักงาน ราชการร่วมออกก าลังมากขึน้
มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุข อื่น ๆ ในสังกัดเทศบาล ร่วมออก
ในการท างาน (การส่งเสริมการออก ก าลังกายเป็นประจ าทุกวนัศุกร์
ก าลังกาย) ของสัปดาห์

 -3-
ประเดน็นโยบาย/

วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห/์ขอ้เสนอแนะ
แผนการด าเนินงาน


